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املو�سيقى.. عالج �سحري 
بعد اإ�سابات الدماغ 

�إىل  ت�ستمع  عندما  �أهميته  ت��درك  ال  ق��د  �ساحر،  ت��اأث��ر  للمو�سيقى 
حلظات  يتعدى  �ل��ت��اأث��ر  ذل��ك  �أن  �حلقيقة  لكن  �ملف�سلة،  �أغنيتك 

�ال�ستمتاع فقط، وي�سل �إىل ��ستخد�مات عالجية فعالة.
�أو  �لغناء  �أن  ثبت  فقد  "كونفرز��سن"،  ملوقع  جديد  تقرير  وبح�سب 
ين�سط  �ملو�سيقى،  �إىل  �ال�ستماع  حتى  �أو  مو�سيقية  �آل��ة  على  �لعزف 
�لعديد من مناطق �لدماغ، �لتي تتحكم يف �لكالم و�حلركة و�الإدر�ك 

و�لذ�كرة و�لعاطفة، وغالبا يتم كل ذلك يف �لوقت نف�سه .
كما ت�سر �لعديد من �لدر��سات �إىل �أن �ملو�سيقى ميكن �أن تزيد منو 

�خلاليا �لدماغية، مما قد ي�ساعد �لدماغ على �إ�سالح نف�سه.
يبقى �الأمر �الأكرث �إثارة لالهتمام هو �لتاأثر �لذي ميكن �أن حتدثه 

�ملو�سيقى يف �حلاالت �لتي قد ال يعمل فيها �لدماغ كما ينبغي.
على �سبيل �ملثال، تظهر �لدر��سات �أنه بالن�سبة لالأ�سخا�ص �مل�سابني 
مبر�ص �ألزهامير، ميكن للمو�سيقى يف كثر من �الأحيان �أن تثر رد 
�لتي فقدوها  �إىل �لذكريات  فعل، مما ي�ساعد �ملر�سى على �لو�سول 

�سابقا.
هناك �أي�سا �أدلة على مر�سى عانو� من تلف يف �لدماغ وفقدو� �لقدرة 

على �لكالم، وال يز�ل باإمكانهم �لغناء عند ت�سغيل �ملو�سيقى.
فيما  �لعلماء  يبحث  �لدماغ،  على  للمو�سيقى  �لقوي  للتاأثر  ونظر� 
�إذ� كان ميكن ��ستخد�مها لعالج �لعديد من �حلاالت �لع�سبية، مثل 
�ل�سكتة �لدماغية �أو مر�ص باركن�سون �أو �إ�سابات �لدماغ. و�أحد هذه 
�لعالجات قيد �لتحقيق حاليا ملعرفة �إمكانية ��ستخد�مها من عدمها، 

تعرف با�سم "�لعالج باملو�سيقى �لع�سبية".

م�سنعو الأحذية يدويا 
يكافحون للحفاظ على مهنتهم 

كان يطلق عليه لقب "ملك �الأحذية"... لكن بعد عقود من ت�سميم 
يدويا،  وت�سنيعها  و�أع��ي��ان  ون���و�ب  ووزر�ء  و�أم����ر�ت  مللوك  �الأح��ذي��ة 
تق�سي  �أن  م��ن  ع��اًم��ا   90 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  قبطي  جميل  يخ�سى 

�الأحذية �مل�ستوردة على حرفته.
بد�أ  و�ل��ذي  �الأردن  �أحذية يف  �أق��دم �سانع  �ل��ذي يعد  �لقبطي  ويقول 
مبز�ولة �حلرفة عام 1949 عندما كان يف �لثامنة ع�سرة من �لعمر، 
لوكالة فر�ن�ص بر�ص، "بد�أنا نفقد زبائننا �لو�حد تلو �الآخر ونخ�سر، 
حتى و�سل بنا �حلال �إىل �إغالق ثالثة حمال لعر�ص وبيع �الأحذية 

�لتي ن�سنعها".
وي�سيف وهو جال�ص يف ور�سته يف منطقة �جلوفة �ل�سعبية يف و�سط 
تبقى من  م��ن  �آخ��ر  ه��م  عمال  بنظر�ت حزينة خم�سة  ي��ر�ق��ب  عمان 
�ل�سنو�ت  "يف  ع��ام��ال،   42 م��ع  ي��وم��ا  م��زده��رة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  موؤ�س�سته 
�خلم�ص �الأخرة، بد�أت مهنتنا بالرت�جع �أمام �سيل �الأحذية �لرخي�سة 

�مل�ستوردة �لتي �أغرقت بها �الأ�سو�ق".
�الأح��ذي��ة يف  ك��ان ي�سارك كل ع��ام يف معار�ص  �ل��ذي  ويتذكر �لقبطي 
بن  �حل�سني  �لر�حل  بامللك  �لتقى  كيف  وفرن�سا،  �إيطاليا  يف  بولونيا 
عام  �الأردن��ي��ة  �جلامعة  نظم يف  �ملحلية  لل�سناعات  طالل يف معر�ص 
كثر�". بها  "�أعجب  �لتي  �الأحذية  �أزو�ج من  �أربعة  فاأهد�ه   1961
وي�سر على �سا�سة هاتفه �ىل �سورتني باالأ�سود و�الأبي�ص يقول �إنها 
من �ل�ستينات يظهر فيهما مع �مللك �لر�حل يف �ملعر�ص ويف منا�سبة 
35 عاما على �سنع �أحذية  "بعدها، و�ظبت وملدة  ر�سمية. ثم يروي 
�للون  ذ�ت  �لكال�سيكية  �الأح���ذي���ة  ي��ح��ّب  ك���ان  �ل���ذي  �ل���ر�ح���ل  �مل��ل��ك 

�الأ�سود".
وي�سيف بفخر "كان يدعوين يف �الأعياد و�ملنا�سبات وعلى �لفطور يف 

رم�سان، ومنحني و�سام �ال�ستقالل تكرميا مل�سرتي �لطويلة".
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جهاز لزراعة اأي 
نبات يف املنزل

وت�سميمها  �ل�سغر  حجمها  ينا�سب  منزلية  نباتات  زر�ع��ة  �آل��ة  باالن�ص 
�لب�سيط �أي مطبخ حديث.

Designer Dot الأولئك منا  �سركة  باالن�ص من قبل  ومت ت�سميم 
�لذين يرغبون يف �لو�سول �إىل �إمد�د�ت �سخ�سية من �ملنتجات �لطازجة 

يف �ملنزل دون عناء �العتناء باحلديقة يوًما بعد يوم.
لالأجهزة  �ل�سامل  بكتالوجها   Designer Dot �سركة  وت�ستهر 
�لب�سيطة مع �لت�سميم �ملريح من  �إىل دمج �جلماليات  �ملنزلية، وتهدف 
�أجهزة �ل�سحن �ملحمولة �لال�سلكية، �إىل �أجهزة حت�سر �لقهوة �لقائمة 

بذ�تها.
�إن�ساء باالن�ص، �سعى �لفريق �إىل و�سع ت�سور جلهاز زر�عة نباتات  وعند 
�أي مطبخ حديث، وينا�سب يف  منزيل يكون م�سغوًطا مبا يكفي ليالئم 

ت�سميمه �لب�سيط �أي خمطط للت�سميم �لد�خلي.
مزود  وه��و  �لنباتات،  م���ز�رع  ملعظم  م�سابه  ب�سكل  باالن�ص  تخزين  ويتم 
باأدر�ج قابلة لل�سحب وجتاويف تنبت �ملحا�سيل منها لتنمو. وميكن �إز�لة 
�الأدر�ج نف�سها لل�سماح بارتفاع �ل�سقف لنمو �لنباتات �الأطول، و�لتي ميكن 

للم�ستخدمني تبديلها و�إخر�جها لنباتات خمتلفة وفًقا لذلك.

م�سر.. حب�س الع�سرات 
بق�سية بلطجة

�ل��ع��ام��ة يف م�����س��ر م�ساء  �ل��ن��ي��اب��ة  �أم�����رت 
متهما،   34 بحب�ص  �الأح����د  �الأول  �أم�����ص 
14 �آخرين يف  كما قررت �سبط و�إح�سار 
و�قعة جتمهر وبلطجة �سهدتها حمافظة 

دمياط �سمايل �لقاهرة.
وتعود �أحد�ث �لو�قعة �إىل يوم 18 نوفمرب 
�أهل �ساب مقتول  �جل��اري، حينما جتمهر 
�أ�سلحة  حاملني  بقتله،  �ملتهم  منزل  �أم��ام 
بق�سد  ل��ال���س��ت��ع��ال،  ق��اب��ل��ة  وم����و�د  بي�ساء 
�لتعدي على �أهل �ملتهم وحتطيم منزلهم 
و�إ�سر�م �لنار به �نتقاما لفقيدهم. وحينما 
�نتقلت قوة من �ل�سرطة لف�ص �لتجمهر، 
����س���ي���ار�ت خا�سة  �مل��ت��ه��م��ون زج�����اج  ه�����س��م 
وو�جهات بع�ص �ملحال �لتجارية، وتفرقو� 
بني  �لرعب  مثرين  �ملجاورة  �ل�سو�رع  يف 
يوؤدي  �ل�سكان، ثم قطعو� طريقا عموميا 
�لو��سل  �ل�ساحلي  �ل���دويل  �ل��ط��ري��ق  �إىل 
خ�سبية  ب���ق���ط���ع  ب���ور����س���ع���ي���د،  مل���ح���اف���ظ���ة 
�أ�سلحتهم  �ملتهمون  �أ�سهر  كما  وح��ج��ارة. 
�ل�سيار�ت  بع�ص  ع��ل��ى  وت��ع��دو�  �ل��ب��ي�����س��اء 
قو�ت  طاردتهم  وحينما  بالطريق،  �مل���ارة 
ب��احل��ج��ارة ومت����ادو� يف  �ل�سرطة ق��ذف��وه��ا 
ورف�سو�  و�ل��ب��ل��ط��ج��ة،  �ل��ق��وة  ����س��ت��ع��ر����ص 

ند�ء�ت �الأمن لهم بالتوقف عن ذلك.

هل يجوز لالأم امل�سابة 
بكورونا اأن تر�سع مولودها؟ �ص 29

احذروا الإكثار من تناول البي�س.. 
قد ي�سبب الوفاة املبكرة!

يلجاأ ماليني �لب�سر يف جميع �أنحاء �لعامل وخا�سًة �لريا�سيني �إىل تناول �لبي�ص 
�مل�سنعة،  و�للحوم  �لوجبات  من  �لربوتني،  على  للح�سول  �آمناً  بدياًل  باعتباره 
باحثون بجامعة  �أج��ر�ه��ا  در����س��ة  �آخ��ر. فقد ح��ذرت  ر�أي  له  �لعلم  �أن  لكن يبدو 
تناول  �أن  موؤكدًة  �لبي�ص،  تناول  �الإفر�ط يف  وي�سرتن" �الأمركية، من  "نورث 
ثالث بي�سات �أ�سبوعّياً قد يوؤدي �إىل �الإ�سابة باأمر��ص �لقلب و�لدورة �لدموية، 
بل و�لوفاة �ملبكرة. و�أرجعت �لدر��سة �لتي ن�سرتها جملة "جاما" �لتي ت�سدرها 
"�جلمعية �لطبية �الأمركية، ذلك �إىل �حتو�ء �سفار �لبي�ص على ن�سبة عالية 
�لبيانات  �لدر��سة  يف  �لباحثون  فح�ص  �لتفا�سيل،  يف  �لكولي�سرتول.  من  ج��د�ً 
�ل�سحية الأكرث من 29 �ألف �أمركي، وبلغ متو�سط �أعمار �مل�ساركني يف �لدر��سة 

عاماً.  17.5 مد�ر  على  حالتهم  متابعة  ومتت  عاماً،   51.6
و�عتمدت �لدر��سة على حتليل �لعاد�ت �لغذ�ئية و�ل�سحية للم�ساركني �لذين مل 
�أبلغو� عن كل عاد�تهم �ل�سخ�سية �لتي  باأمر��ص �لقلب، و�لذين  ي�سابو� �سابقاً 

قد ُتلحق �أ�سر�ًر� بالقلب، مثل �لتدخني و��ستهالك �لكحول.
5400 �سخ�ص من عينة �لبحث تعر�سو� لنوبة  �أن  �إىل ذلك، �أو�سح �لباحثون 
يف  طبيعية  وف���اة  ت��وف��و�  منهم   6132 و�أن  �ل��وع��ائ��ي��ة،  �لقلبية  �الأم��ر����ص  م��ن 
�لعقدين �للَذين تليا بدء �لبحث. وحذر �لباحثون يف �لدر��سة من �الإفر�ط يف 
و�حلماية من خطر  �لقلب  على �سحة  �ل�سفار؛ حفاظاً  �لبي�ص، خا�سًة  تناول 

�ن�سد�د �الأوعية �لدموية وت�سُلّب �ل�سر�يني و�الإ�سابة بال�سكتات �لدماغية.

م�سافة" "�ألياف  مع  خمبوز�ت   .1
نا�سفيل  يف  تغذية  �خت�سا�سية  بيدويل،  جني  �سارة  تقول 
وموؤلفة كتاب Schedule Me Skinny، �إن بع�ص 
خمادعة،  بطريقة  ملنتجاتها  ل��ل��رتوي��ج  ت�سعى  �ل�����س��رك��ات 
حيث تقوم مبحاولة �إقناع �مل�ستهلك باأن �لوجبات �ل�سريعة 
مفيدة �سحًيا، بل ويتعمدون، من �لناحية �لنف�سية، �إيهام 
باالألياف  �ملنتجات مدعمة  �ملزيد من  تناول  باأن  �مل�ستهلك 
�لعالية ميكن �أن تكون �أف�سل ل�سحتهم. وعلى �سبيل �ملثال، 
تقدم  ال  �ألياف  �إليها  �مل�ساف  �ملخبوز�ت  �إن  بيدويل  تقول 
�خلالية  بنظر�تها  باملقارنة  �ل�سحية  �لفو�ئد  من  مزيد� 

من �الألياف.

�لطهي �سريع  �سوفان   .2
ُتعترب  �لطهي  �سريع  �أو  �لفوري  �ل�سوفان  دقيق  �إن عبو�ت 
�أنه  �أمركية  تغذية  �خت�سا�سية  ه��امي،  ليز�  تو�سح  فًخا. 
�ل�سحية،  �أكرث �الأطعمة  �ل�سوفان من  �أن  �لرغم من  على 
حمماًل  يكون  ما  غالًبا  �لتح�سر  �سريع  �ل�سوفان  �أن  �إال 
وت�سيف  �ال�سطناعية.  و�الأل����و�ن  و�مل��ل��ح  �مل�ساف  بال�سكر 
ا على موؤ�سر  �أي�سً �ل�سوفان �سريع �لطهي  "يحتوي  هامي: 
ن�سبة �ل�سكر يف �لدم �أعلى، مما يعني �أنه يت�سبب يف �رتفاع 
خا�ص  قلق  م�سدر  وه��و   - ب�سرعة  �ل���دم  يف  �ل�سكر  ن�سبة 

ملر�سى �ل�سكري".

�أ�سمر خبز   .3
�الأل��ي��اف لكل �سريحة خبز  1.9 غ��ر�م م��ن  يوجد ح��و�يل 
�أ�سمر، لكنها توؤدي لزيادة �لوزن. يعلق دكتور ت�سنيم بهاتيا، 
ا با�سم "دكتور تاز"، وهو خبر �سهر يف جمال  �ملعروف �أي�سً
�لكامل  �لقمح  خبز  �أن  حيث  خدعة  "�إنها  �ل��وزن:  �إنقا�ص 
باملقارنة  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  �لكثر  على  يحتوي  ال  �ل��و�ق��ع  يف 
فو�ئده  �أن  �إال  قلياًل،  �أف�سل  كان  و�إن  �الأبي�ص  نظره  مع 
و�خل�سر�و�ت  �ل��ف��و�ك��ه  ت��ن��اول  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  باهتة  تبقى 

�لطازجة."

قري�ص جنب   .4
�ل��ت��غ��ذي��ة و�ساحبة  �خ��ت�����س��ا���س��ي��ة  ف���ون���ك،  ت��ق��ول ج��ان��ي��ل 
مدونة "تغذى جيًد� مع جانيل": "يف �لو�قع، يعد �جلنب 
�لقري�ص وجبة خفيفة ر�ئعة �أو �أ�سا�ًسا لوجبة ما الأنه مليء 
ب��ال��ربوت��ني، وه��و �أم���ر مهم ل��ف��ق��د�ن �ل����وزن. ول��ك��ن توؤدي 
�سديد  منتًجا  جلعله  �لقري�ص  �جلنب  �إىل  �الألياف  �إ�سافة 

�ملعاجلة". وتن�سح فونك باالكتفاء بتناول �جلنب �لقري�ص 
�الأ�سا�سي )بدون �إ�سافات ��سطناعية �أو �ألياف(، الأن �ملنتج 
مكوناته  ت�ستمل  �أن  ي�ستلزم  طبيعية  �أل��ي��اف  �إليه  �مل�ساف 

على حليب وكرمية وملح مع تغطيته بتوت خمتلط".

باالألياف غني  فو�كه  ع�سر   .5
بينما ميكن �أن يتم �حل�سول على بع�ص �الألياف وفيتامني 
�أن �ل�سلبيات تفوق  C من �لع�سر �ملدعم باالإ�سافات، �إال 
�لفو�ئد - خا�سة عندما يتعلق �الأمر بفقد�ن �لوزن. تو�سح 
�ألك�سندر� ميلر، �خت�سا�سية �لتغذية يف �سركة ميديفا�ست: 
تناول  يجب  فاإنه  �ل��وزن،  بفقد�ن  �الأم��ر  يتعلق  "عندما 
�حتمالية  تقل  بال�سبع، بحيث  �سعور�  �لتي متنح  �الأطعمة 
�الإفر�ط يف تناولها الحًقا". �أوقية �أو ن�سف كوب. وتن�سح 
ميلر باأنه بداًل من تناول م�سروب به 180 �سعرة حر�رية 
و45 غ��ر�م��ا م��ن �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت، مي��ك��ن ���س��رب �مل���اء مع 
�ل��ط��ازج��ة و�لفو�كه  �الأع�����س��اب  �لنكهة ع��ن ط��ري��ق  �إ���س��اف��ة 

و�خل�سر�و�ت.

جمففة فاكهة   .6
بالعنا�سر  م��ل��ي��ئ��ة  �مل��ج��ف��ف��ة  "�لفو�كه  �إن  ه����امي:  ت��ق��ول 
مفرط  ب�سكل  تناولها  ج���ًد�  �ل�سهل  م��ن  ول��ك��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
وتكمن �خلطورة يف حمتو�ها �ملرتفع للغاية من �ل�سكر". 
وتن�سح باأنه ميكن "بداًل من ذلك، �ختيار �لفاكهة �لطازجة 
حيث  �أط��ول  لفرتة  بال�سبع  �سعور�  �ستمنح  و�لتي  �لكاملة، 
ميكن تناول كمية كبرة منها بدون �لتاأثر على �لوزن."

بالكرمية �خل�سار  ح�ساء   .7
حت��ذر ه��امي م��ن ع��ب��و�ت �حل�����س��اء �مل�����س��اف �إل��ي��ه��ا �لكرمية 
قائلة: "�سو�ء كان ح�ساء �لطماطم �أو �لربوكلي �أو �لفطر، 
300 �سعرة  ي��زي��د ع��ن  م��ا  �إ���س��اف��ة  �إىل  �ل��ك��رمي��ة  ت����وؤدي 
�أو  يكون جم��رد طبق جانبي  �أن  ُيفرت�ص  ما  �إىل  ح��ر�ري��ة 
فاحت لل�سهية". وترى هامي �أنه ميكن �أن يكون من �الأف�سل 
�أو يتم  �لد�سم،  �أن يتم تناول مرق �خل�سر�و�ت الأنه قليل 

هر�ص �خل�سرو�ت بدون �إ�سافة كرمية".

�لف�سار  .8
كوب،  لكل  �الأل��ي��اف  م��ن  غ��ر�م   3.6 على  �لف�سار  يحتوي 
�ملليئة  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  باأطعمة  �الأم���ر  يتعلق  عندما  ولكن 
باالألياف، فاإن �لف�سار ال ميكن �أن يكون و�حًد� منها. تقول 

هامي �إنه يحتوي على ن�سبة عالية من �ل�سعر�ت �حلر�رية 
و�لدهون �مل�سبعة، م�سرة �إىل �سرورة قر�ءة �ملكونات على 
و�أن  �مليكروويف  يف  �سريًعا  للتجهيز  �ملعدة  �لف�سار  عبو�ت 
�سارة  �إ���س��اف��ات  ب��دون  ذرة  على  �حل�سول  م��ن  �لتاأكد  يتم 

لل�سحة �أو توؤدي لزيادة �لوزن.

�لكامل �لقمح  خبز   .9
بغ�ص �لنظر عن نوع �خلبز، فهو يحتوي د�ئًما على ن�سبة 
ع��ال��ي��ة م��ن �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت و�ل�����س��ع��ر�ت �حل���ر�ري���ة ولكنه 
و�لربوتني.  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  من  �لكثر  �إىل  يفتقر 
كما �أن �خلبز يتم تناوله غالًبا يف وجبة �الإفطار مع �ملربى 
عالية  �أو  �ل�سكر  ع��ال��ي��ة  �الأط��ع��م��ة  م��ن  وغ��ره��ا  و�ل���زب���دة 
�الإف��ط��ار غنية  "وجبة  �أن  بتجنب  تو�سي ميلر:  �ل��ده��ون. 
�الأرجح  ي��ح��دث على  �أن  م��ا ميكن  ب��ال��ك��رب��وه��ي��در�ت، وه��و 
�إفطار غنية  �إذ� مت تناول �خلبز، لكن ميكن �ختيار وجبة 

بالربوتني" من �أجل �سحة �أف�سل ووزن مثايل.

�حلبوب  .10
�أنها  على  �حلبوب  ت�سنيف  جم��رد  �أن  من  �خل��رب�ء  يحذر 
�أو  باالألياف" ال يجعلها �سحية  "غنية  "حبوب كاملة" �أو 
خياًر� جيًد� لفقد�ن �لوزن. تقول هامي: "على �سبيل �ملثال، 
حتتوي حبوب �لقمح �ل�سغرة �ملجمدة على حو�يل 23% 
للبالغني.  �الأل��ي��اف  م��ن  بها  �ملُو�سى  �ليومية  �لقيمة  م��ن 
ولكن ما ال تقوله "بع�ص �ل�سركات" �أن منتجاتها م�سنوعة 
�لفركتوز وجمموعة من  ع��ايل  �ل��ذرة  و���س��ر�ب  �ل�سكر  من 
�لكيميائية �الأخرى ليمكن تخزينه  �ملو�د �حلافظة و�ملو�د 
لفرت�ت �أطول حلني بيعه للم�ستهلك". وتن�سح هامي باأنه 
ينبغي مر�جعة وقر�ءة مكونات �لعبو�ت بعناية للتاأكد من 

عدم �إ�سافة �سكر بن�سب عالية.

�ملعكرونة  .11
حول  �اللتبا�ص  م��ن  �لكثر  "هناك  �أن  ت��از  دك��ت��ور  يو�سح 
�لكاملة  �حل��ب��وب  ذكر"  ي��ت��م  مل  م��ا  �ل�سحية.  �مل��ع��ك��رون��ة 
�لثالث  �لطبقات  ت�سمل  ال  فاإنها  �لكامل"،  �لقمح  "�أو" 
�ملل�سقات  قر�ءة  "عند  قائاًل  تاز  دكتور  للحبوب". ويحذر 
�لتي ت�ستمل على مكونات �لعبوة يجب �لتاأكد من �ختيار 
�حلبوب �لكاملة بداًل من �لقمح �لكامل - و�إال فاإن �ملوؤ�سر 
كمية  ت��ن��اول  مت  و�إن  حتى  مرتفًعا  �سيكون  �جلالي�سيمي 

�سئيلة من �ملُنتج."

»اأ�سرية« ميزج 
بني الأ�سطورة 

والواقع املعا�سر 
�ل�سعبية  �ل��ف��ن��ون  ف��رق��ة  ت����درك 
�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة �أه���م���ي���ة �ل������دور 
على  �حل�����ف�����اظ  يف  ب���ه���ا  �مل�����ن�����اط 
فت�ستلهم  �ملوروث  و�إحياء  �لهوية 
�لتاريخ  وح�����ي  م����ن  ع���رو����س���ه���ا 
وت��ق��دم��ه ب���روح م��ع��ا���س��رة ليكون 
ل��ل��وج��د�ن مثلما  �أق���رب م��ا يكون 
�لفنية  ع��رو���س��ه��ا  �أح������دث  ج����اء 

)�أ�سرة(.
�أ�سطورة  ع���ن  م���اأخ���وذ  �ل��ع��ر���ص 
�لفتاة  ف���ي���ه���ا  ت����ق����وم  ك���ن���ع���ان���ي���ة 
)�أ�سرة( مبنح ق�سفة من �سجرة 
ليزرعوها يف  بلدتها  رم��ان الأه��ل 
ح��ق��ول��ه��م، والأن��ه��ا مل ت��اأخ��ذ �إذن 
معاقبتها  ت��ت��م  ذل���ك  يف  �الأق�����د�ر 
باإر�سالها �إىل �لعامل �ل�سفلي حيث 
وبيوتها  بلدتها  تن�سى  كي  ُتعذب 
�آخر  �إىل  وح��ق��ول��ه��ا، وم��ن ح��دث 
�أ�سجارها  وُتقتلع  �ل��ب��ل��دة  ُت��دم��ر 
وُيهجر �أهلها. �لعر�ص �لذي ُقدم 
على م�سرح ق�سر ر�م �هلل �لثقايف 
و�سع فكرته وكتب كلماته و�سيم 
�لكردي ومن �إخر�ج نور� �أبو بكر 
�أبو عون و�سارك فيه �أكرث  و�أن�ص 
ر�ق�سني  ب���ني  ف���ن���ان   100 م���ن 
ميزج  وه��و  وم��غ��ني  ومو�سيقيني 
و�ملو�سيقى  �ل��رق�����ص  ف��ن��ون  ب���ني 

و�ل�سور �ل�سينمائية.
�سرد  وق��ع  على  �لعر�ص  ويحاكي 
�حل����ك����اي����ات ت������ارة وع���ل���ى �أغ�����اين 
و�أحل��ان مو�سيقية تارة �أخرى ما 
عا�سه �لفل�سطينيون حديثا وكاأن 
م��ا ح���دث يف �الأ����س���ط���ورة م��ا ز�ل 

قائما يف وقتنا �حلا�سر.
�لر�ق�سني  �أج�������س���اد  ومت���اي���ل���ت 
خمتلفة  �أع��م��ار  م��ن  و�لر�ق�سات 
يف تناغم بديع على �مل�سرح �لذي 
�آخر مرتدين مالب�ص  �متالأ عن 
من �لفلكلور �لفل�سطيني باألو�نه 
�لز�هية �سممت لت�ساعدهم على 
�لعر�ص  يتطلبها  �ل��ت��ي  �حل��رك��ة 
�أو  ب�سكل جماعي  �سو�ء كان ذلك 

فردي.
�لغول ع�سو جمل�ص  وق��ال خالد 
�ل�سعبية  �ل���ف���ن���ون  ف���رق���ة  �إد�رة 
وربة  �ل��ب��ح��ر  "�إلهة  �أ����س���رة  �إن 
و�الإن�سان  �لطبيعة  يف  �خل�سوبة 
ع��ل��ى �متد�د  �ل��ن��ب��الء  وم��ر���س��ع��ة 
�ل���������س����الالت �ل����ت����ي خ����رج����ت من 
�لغيم  رح���م  وم���ن  �حل��ك��اي��ات  دم 
و�لتي �سارت �مر�أة فاتنة وبارعة 

ومقد�سة".

احذر.. اأطعمة غنية بالألياف �سلبياتها 
تفوق فوائدها اأكرث مما تعتقد

التغذية  الغنية بالألياف يف حت�سني  الف�سل ملعظم الأطعمة  ين�سب 
من  والكثري  ال��وزن  اإنقا�ص  يف  وامل�ساعدة  الطاقة  على  واحلفاظ 
الفوائد ال�سحية. لكن ات�سح اأن بع�ص الأطعمة، التي حتتوي على 
األياف، ميكن اأن يكون لها خ�سائ�ص �سلبية متعددة اأو اآثار جانبية 

اخل��راء  ين�سح  وال��ت��ي  توفرها؛  التي  الفوائد  تتخطى 
بالتقليل من تناولها لأنها على �سبيل املثال رمبا توؤدي اإىل 
زيادة يف قيا�سات حميط اخل�سر، بح�سب ما ورد يف تقرير 

.Eat This Not That ن�سره موقع
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�ش�ؤون حملية

عرو�ص ثقافية وفنية وترفيهية 

اإك�سبو 2020 دبي يرحب باأكرث من 4 ماليني زيارة
)100K(  عدد زيارات املدار�ص بلغ 100 األف زيارة، عر ت�سكيل الرقم

برنامج اإك�سبو للمدار�ص ا�ستقطب  على مدى 31 يوما، اأكرث من 200 األف طالب من املدار�ص احلكومية واخلا�سة 
العامل اأنحاء  كل  من  الفرتا�سية  اإك�سبو  ملن�سة  زيارة  مليون   22

وات اإك�سبو WATTXPO ي�سم ت�سعة اأجنحة

جامعة هرييوت وات، دبي تنظم منوذجًا للحدث العاملي اإك�سبو 2020 دبي داخل احلرم اجلامعي
املبادرة تعك�ص روح امل�ساركة ملعر�ص اإك�سبو 2020 باإ�سراك الطالب والطالبات من �سباب امل�ستقبل

اجلامعة ت�ست�سيف يف دي�سمر القادم موؤمتر مهارات امل�ستقبل يف جناح اململكة املتحدة يتناول كيفية عمل الأبحاث الرائدة عامليًا يف جمال التعليم

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

2020 دبي، حتى تاريخ  �إك�سبو  ك�سر عدد زو�ر 
ماليني  �الأرب��ع��ة  حاجز  �جل���اري،  نوفمرب   21
بالفعاليات  �مل��ل��يء  موقعه  يف  بهم  رح��ب  زي����ارة، 
�ملذهلة،  �ال�ستك�سافية  و�مل��غ��ام��ر�ت  و�الأن�����س��ط��ة 

�لتي تخلب �الألباب.
حيث �سهد عدد زو�ر موقع �إك�سبو 2020 دبي، 
من  كبرة  مبجموعة  مدفوعا  متز�يد�  تناميا 
�لريا�سية  و�لفعاليات  و�الأن�سطة  �الح��ت��ف��االت 
و�لثقافية و�ملو�سيقية و�لرتفيهية �لتي �جتذبت 
�ساهم يف  �لفئات و�الأع��م��ار، ما  �ل��زو�ر من كافة 
خالل  زي���ارة   4،156،985 ب�����ح��و�يل  ترحيبه 
خم�سة �أ�سابيع منذ �نطالقه يف �الأول من �أكتوبر 

�ملا�سي.
كما �ساهمت مبيعات تذ�كر فعالية “�لرك�ص يف 
و�لتي مت  نوفمرب،   19 �إك�سبو” �لتي عقدت يف 
بيعها بالكامل، يف زيادة �أعد�د �لزيار�ت �إىل موقع 
م�ساركة  �ل�����س��ب��اق  �سهد  ح��ي��ث  �ل����دويل،  �حل���دث 
�الأعمار  جميع  م��ن  ع���د�ء   10000 م��ن  �أك���رث 
موقع  �أرج��اء  يف  بالرك�ص  ��ستمتعو�  و�ل��ق��در�ت، 
�إك�سبو ب�سحبة �ستة من �أهم �لعد�ئني �لكينيني 

على م�ستوى �لعامل، �لذين �ساركوهم �لرك�ص يف 
�سباقات توزعت على ثالث م�سافات خمتلفة   3

هي 3 و5 و10 كيلومرت�ت.
�لعر�سان �ملو�سيقيان �للذ�ن قدمتهما �أورك�سرت� 
مبنا�سبة  نوفمرب،   16 يف  �لن�سائية،  �لفردو�ص 
�حتفال �إك�سبو 2020 باليوم �لدويل للت�سامح، 
�ملده�سة  �لفعاليات  �إط���ار   يف  نوفمرب   20 ويف 
باليوم  �ح��ت��ف��اال  �ل����دويل  �حل����دث  نظمها  �ل��ت��ي 
��ستقطاب  يف  ك��ذل��ك  ���س��اه��م��ا  ل��ل��ط��ف��ل،  �ل��ع��امل��ي 
�ملو�سيقي  ب�����االأد�ء  ����س��ت��م��ت��ع��و�  غ��ف��رة  ج��م��اه��ر 

�ل�ساحر لالأورك�سرت�.
وكاتب  للمغني  �ل�ساحر  �لغنائي  �حل��ف��ل  وح���از 
عاطف  �لباك�ستاين  و�مل��م��ث��ل  و�مل��ل��ح��ن  �الأغ����اين 
�أ���س��ل��م على �إع��ج��اب  �جل��م��اه��ر، �ل��ت��ي �جتمعت 
لال�ستمتاع  ك���ب���رة  ب����اأع����د�د  ن��وف��م��رب   17 يف 
�سهد  فيما  جناحا.  �أغانيه  �أك��رث  من  مبجموعة 
�أ���س��ب��وع �ل��ت�����س��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����ص يف �إك�����س��ب��و، �لذي 
ع�سرين  من  �أك��رث  نوفمرب،   20-14 بني  عقد 
�أفكار  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �سمنها  م���ن  ح���دث���ا، 
�أر�تيني" �لذي  "تي  و�لقبلية  �الأ�سلية  �ل�سعوب 
�ملاورية  ب��ل��غ��ة  ُت��ع��رف  و�ل��ت��ي  ن��ي��وزل��ن��د�  نظمته 
من  �لعديد  �حلدث  و��ست�ساف  �أوتيارو�،  با�سم: 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م��ن  �لفنانني 
�الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  وكند�  و�أ�سرت�ليا 

وماليزيا وبار�غو�ي وبنما.
�ساهم حر�ص �إك�سبو 2020 على تنظيم �لعديد 
�لغنائية  و�حل���ف���الت  �مل��ذه��ل��ة،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
�لوطن  �ل��ن��ج��وم يف  �أه���م  م��ن  �ل��ر�ئ��ع��ة ملجموعة 
�جلذ�بة  للعرو�ص  باالإ�سافة  و�ل��ع��امل،  �لعربي 
�لتي قدمها �حلدث �لدويل على تذ�كر �لدخول، 
يف زيادة �أعد�د �لزيار�ت ب�سكل كبر، حيث ��ستفاد 
�أكرث من  120،000 ز�ئر من عر�ص تذكرة �أيام 
 45 �سعرها  بلغ  و�لتي  نوفمرب،  ل�سهر  �الأ�سبوع 
�لزيار�ت  وترة  تت�سارع  �أن  �ملتوقع  ومن  درهما، 
َيِعد  �ل��ذي  �ل�سهر  من  �الأخ��ر  �الأ�سبوع  بحلول 
�ملتنوعة  �ملو�هب  من  خمتارة  جمموعة  بتقدمي 

و�ملُبهرة و�لفعاليات �لرتفيهية �مل�سوقة. 
�إك�سبو للمد�ر�ص، على مدى  و��ستقطب برنامج 
من  ط��ال��ب  �أل���ف   200 م��ن  �أك���رث  ي��وم��ا،   31
�أنحاء  ك��اف��ة  م��ن  �مل��د�ر���ص �حلكومية و�خل��ا���س��ة 
�لطالب  ��ستمتع  �لربنامج  من  وكجزء  �لدولة، 
باأربع رحالت مت تنظيمها حتت عناوين حمددة 
يف �أرجاء موقع �إك�سبو، مثل "�إرث دولة �الإمار�ت 
و"حر�ك  �لعامل"،  و"فر�ص  �ملتحدة"،  �لعربية 

�لعامل"، و"�لكوكب �مل�ستد�م".
�أما �مل�ساركون يف برنامج �إك�سبو للنجوم �ليافعني، 
 5 لتقدمي  �ل��و���س��ل  �ساحة  من�سة  �ع��ت��ل��و�   فقد 
عرو�ص مميزة،  من �أد�ء بع�ص من �أف�سل �ملو�هب 

�لفنية �لتابعة لطالب مد�ر�ص رعاية �ملوهوبني 
ل��ل��رق�����ص، و�ملدر�سة  م��ع��ه��د ج���از روك�����رز  م��ث��ل 
�لفنون  لتعليم  د�ن�ص  ج�ست  ومركز  �لفلبينية، 
وف�سال  �لهندية.  �لثانوية  و�مل��در���س��ة  �ل��ر�ق��ي��ة، 
 20 م��ن  50 طالبا حمظوظا  �ساهم  ذل��ك  ع��ن 
جن�سية خمتلفة يف �فتتاح بو�بات �إك�سبو 2020 

دبي �أمام �لزو�ر يف �ليوم �لعاملي للطفل.
وق��ب��ل �ح��ت��ف��االت ي���وم �ل��ط��ف��ل �ل��ع��امل��ي، �حتفل 
�حل����دث �ل�����دويل �أي�����س��ا ب��و���س��ول ع����دد زي����ار�ت 
عرب  وذل�����ك  زي�������ارة،  �أل�����ف   100 �إىل  �مل����د�ر�����ص 
�الإجنليزية  باللغة   )100K( �ل��رق��م   ت�سكيل 
تّر� يف منطقة  20 نوفمرب، بجانب جناح  يوم 
�ال�ستد�مة، وذلك مب�ساركة 400 طالب ميثلون 
وم�ساركة  بح�سور  للتعليم،  �الإم���ار�ت  موؤ�س�سة 
معايل جميلة بنت �سامل م�سبح �ملهري، وزيرة 

�لدولة ل�سوؤون �لتعليم �لعام. 
منظمة  مع  كذلك  دب��ي   2020 �إك�سبو  وتعاون 
ووز�رة  )�ليوني�سيف(،  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم 
تنمية �ملجتمع يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
تنظيم  ع��رب  للطفل،  �لعاملي  باليوم  لالحتفال 
�الحتفالية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  و����س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
�ساحر  فني  حفل  على  ��ستملت  �ل��ت��ي  �جل��ذ�ب��ة، 
للنجمة  مميز  �أد�ء  ت�سمن  �ل��و���س��ل،  �ساحة  يف 
�الإقليمية  �ليوني�سيف  �سفرة  ي���ار�،  �للبنانية 

�أدت  �لتي  �أفريقيا،  و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف 
"نريد  لالأطفال  �ملخ�س�سة  �جل��دي��دة  �أغنيتها 
و�ملو�سيقية  �لغنائية  �حلفالت  وتعد  نحيا".  �أن 
�جلماهر  ت�ستقطب  �لتي  �لفعاليات  �أه��م  م��ن 
�لغفرة �إىل موقع �حلدث �ل��دويل، رغبة منهم 
�ملف�سلني، فف�سال  ب��اأد�ء جنومهم  �ال�ستمتاع  يف 
عن �حلفل �ملميز �لذي مت تنظيمه لل�سوبر �ستار 
عجرم،  نان�سي  �ملحبوبة  و�لنجمة  عالمة  ر�غب 
جد�  قريبا  �سيكونون   2020 �إك�سبو  زو�ر  ف��اإن 
�لغناء يف  �أه��م جن��وم  �ثنني م��ن  على موعد م��ع 
جمل�ص �لتعاون �خلليجي و�لوطن �لعربي، وهما 
�لروي�سد  �هلل  عبد  �ملخ�سرم  �لكويتي  �مل��ط��رب 

وجنم �لغناء �مل�سري حممد حماقي.
�ليوبيل يوم  �لروي�سد على من�سة  حيث �سيقدم 
24 نوفمرب، جمموعة من �أجمل �أغانيه �ملتميزة 
�لتي لطاملا رددها �جلمهور معه طو�ل م�سرته 
�لفنية �لرثية �لتي متتد ل�� 40 عاما، فيما يقدم 
�أغانيه  حماقي  حممد  �ل�سهر  �مل�سري  �لنجم 
باحلياة  �لناب�سة  �الإي��ق��اع��ات  ذ�ت  �لرومان�سية، 

و�لكلمات �ملعربة يف 26 نوفمرب.
وي���������������س�������ت�������م�������ر �ل����������ع����������ر�����������ص �مل���������������س�������رح�������ي 
جائزة  على  �حلا�سل  �الأيرلندي"ريفرد�ن�ص"، 
�لر�ق�سة  �ملو�سيقية  تقدمي عرو�سه  غر�مي، يف 
ثم  وم���ن  ن��وف��م��رب،  و26  و25  و23   22 �أي����ام 

���س��ت��ق��دم �ل��ف��رق��ة �ل�����س��ه��رة ع��ر���س��ه��ا �الأخ����ر يف 
���س��ت��ح��ت�����س��ن��ه من�سة  �ل�����ذي  �حل���ف���ل �خل���ت���ام���ي 
�ليوبيل يف �ل�سابعة و�لن�سف من م�ساء يوم 27 

نوفمرب.
�أما جل�سات �ليوغا �ملجانية �ملخ�س�سة لل�سيد�ت 
�أيام �الثنني، و�لتي تقام يف موقع �سالالت �إك�سبو 
نظر�  متديدها  ت��ق��رر  فقد  �الآ���س��رة،    2020
لل�سعبية �لو��سعة و�الإقبال �لكبر �لذي �سهدته 

خالل فرتة �نعقادها.
�ل���ع���امل  ب���ط���ول���ة  �أن جت����ت����ذب  ُي����ت����وق����ع  ب��ي��ن��م��ا 
لل�سطرجن،  �لدويل  �لتابعة لالحتاد  لل�سطرجن، 
ن��وف��م��رب، يف مركز   24 ي����وم  ���س��ت��ن��ط��ل��ق  و�ل���ت���ي 
بنجاح  مدفوعا  كبر�  �هتماما  للمعار�ص،  دب��ي 
م�سل�سل نتفليك�ص "مناورة �مللكة"، حيث �ست�سهد 
�لفعاليات  �أب�����رز  م���ن  و�ح�����دة  وه����ي  �ل��ب��ط��ول��ة، 
�ملتخ�س�سة للعبة �ل�سطرجن على م�ستوى �لعامل، 
كارل�سن، �حلائز على  �لرنويجي ماغنو�ص  دفاع 
لقب بطل �لعامل �أربع مر�ت، عن لقبه هذ� �أمام 
مب�سابقة  �لفائز  نيبومنيات�سي،  �إي���ان  �ل��رو���س��ي 

ح "كانديديت�ص تورنامنت". �لرت�سُّ
�إك�سبو  مل��ن�����س��ة  �ل�����زي�����ار�ت  ع�����دد  �رت����ف����ع  ف��ي��م��ا 
�الفرت��سية، �لتي تتيح للجمهور من كل �أنحاء 
�إىل  للموقع،  �فرت��سية  ب��زي��ار�ت  �لقيام  �لعامل 

نف�سها. �لفرتة  خالل  زيارة  مليون   22
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نظمت “جامعة هريوت و�ت دبي” �حلدث �الأبرز 
 WATTXPO و�الأول من نوعه يف �لدولة
دبي  الإك�سبو  من��وذج��ا   ليكون  �إك�سبو"،  "و�ت 
2020. "د�خل �حلرم �جلامعى حيث مت حتويل 
ب��اأك��م��ل��ه ل��ع��دد م���ن �الأجنحة  �حل����رم �جل��ام��ع��ي 
�ملختلفة ي�ست�سيف كل منها �أن�سطة مميزة توفر 
فر�ساً للطالب �لر�غبني يف �اللتحاق باجلامعة 
ولقاء �الأكادمييني و�لعاملني يف �لقطاع �لتعليمي 

من مقدمي خدمات �لطالب و�لقبول. 
مبادرة  �لبيات:" �إن  منال  قالت  �ملنا�سبة  وبهذه 
�إك�سبو  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��ح��دث  و�ت  ه��ري��وت  ج��ام��ع��ة 
 .WATTXPO خ��الل  م��ن  دب��ي   2020
كحدث  �إك�سبو  فيه  �ساهم  �ل��ذي  �الإل��ه��ام  تعك�ص 
عاملي وذلك من خالل �الأجنحة لت�سمل خمتلف 
و�لتي حتتفل  �حل��رم �جلامعي،  د�خ��ل  �الأن�سطة 
وت�سجع  �جلامعة  و�إب��د�ع��ات  �ب��ت��ك��ار�ت  وتعر�ص 
وقادة  رو�د  مل�ساركة  �ل��ت��ع��اون  م��ب��ادرة  على  فيها 

�لغد. كما تعك�ص هذه �ملبادرة �أي�ساً روح �مل�ساركة 
ملعر�ص �إك�سبو 2020 على �إ�سر�ك �سباب وجيل 
هذ�  �سيرتكه  ما  على  حي  مثال  فهي  �مل�ستقبل، 
�حل�����دث �ل�����س��خ��م م���ن �أث�����ر ج��م��ي��ل ع��ل��ى �مل���دى 

�لبعيد. "  
�الإقليمية  �ملديرة  بر�وننج،  روب��رت  كلر  وقالت 
للت�سويق و�الت�سال وخدمات ��ستقطاب �لطالب 
�سررنا  "لقد  دبي":  و�ت  "هريوت  جامعة  يف 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى �مل��و�ف��ق��ة الإق���ام���ة ه���ذ� �حلدث 
�ل�سيدة  زي���ارة  ��سعدتنا  كما  ن��وع��ه،  م��ن  �لفريد 
منال �لبيات باحل�سور وقيامها بجولة يف �حلرم 
م��ن خالل  ��ستطعنا  ول��ق��د  �جل��ام��ع��ي �جل��دي��د. 
خربتنا  �إك�سبو" نقل  "و�ت   WATTXPO
يف جمال �لتكنولوجيا و�البتكار وريادة �الأعمال 
توفر  وب��ال��ت��ايل  و�الأزي����اء  �ل��د�خ��ل��ي  و�لت�سميم 
على  �ملقبلني  للطالب  تدريبية  عملية  فر�سة 
�لدور�ت  جتربة  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�ملختلف �لتي نقدمها هنا يف مكان ممتع وفريد 
من نوعه.  ��ستلهمت �أجنحتنا من تلك �ملوجودة 

يف �إك�سبو 2020 و�لتي رحب بها جميع �لزو�ر. 
حدثاً  ب��ال��ف��ع��ل   WATTXPO ك���ان  ول��ق��د 

فريد�ً ومميز�ً بالن�سبة لنا." 
 ”WATTXPO“ �إك�سبو"  "و�ت  ي��ت��األ��ف 
م��ن ت�سعة �أج��ن��ح��ة ه���ي: ج��ن��اح �ل��ط��الب: حيث 
مت �إع���ط���اء �ل��ط��الب �جل����دد ب��ع�����ص �ل��ن�����س��ائ��ح و 
�الإر�ساد�ت من خالل نقاط رئي�سية مهمة تعك�ص 
�لتكنولوجيا:  �ل�سابقني.جناح  �لطالب  جت��ارب 
��ست�ساف �أن�سطة هامة مثل م�سابقة �لريا�سيات 
وم��ه��ن��د���ص ل���ي���وم ح��ي��ث ق����ام �مل�������س���ارك���ون ببناء 
���س��ي��ار�ت ���س��غ��رة �حل��ج��م م��ع �إم��ك��ان��ي��ة �إح���د�ث 
��ست�ساف  �ال�ستد�مة:  جناح  عليها.  �لتعديالت 
ور������ص ع��م��ل �أع���ط���ت �ل���ط���الب مل��ح��ة ع���ن مهنة 
�ملجال.جناح  ه��ذ�  يف  �لعمل  �آل��ي��ة  و  �ال���س��ت��د�م��ة 
 :)DESIGN PAVILION( لت�سميم�
�لقم�سان  ل��ت�����س��م��ي��م  ع��م��ل  ور����س���ة  ����س��ت�����س��اف��ت 
جناح  �ل��د�خ��ل��ي.  و�لت�سميم  ل��الأزي��اء  ومعر�ص 
مع  �الأع��م��ال  �إد�رة  ب��ر�م��ج  ع��ر���ص  مت  �ملوؤ�س�سة: 
بلومبرج باحلرم  تقدمي جولة يف جناح جت��ارة 

عمل  ور�ص  ��ست�ساف  �البتكار:  وجناح  �جلامعي 
وجناح  �لهند�سة  جم��ال  ح��ول  تتمحور  و�أن�سطة 
بعلم  متعلقة  عمل  ور���ص  ��ست�ساف  �الإن�سانية: 
عمل  ور����ص  ��ست�ساف  �لتنمية:  وج��ن��اح  �لنف�ص 
حول تطوير �البتكار�ت �لتي تقودها �ل�سناعة يف 
جمال �لبناء. وجناح �لدعم: وي�سرف على �إد�رته 
فريق �لتوظيف و�لقبول و��ستقطاب �لطالب يف 
�جلامعة لدعم �لطالب و�إيجاد �حللول ملختلف 
�لتدريبية  ب���ال���دور�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ����س��ت��ف�����س��ار�ت��ه��م 

و�لرب�مج. 
�إك�سبو"  “و�ت   ”WATTXPO“ ويعترب 
جامعة  تعتمدها  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة  �ل��ط��رق  �أح����د 
�إك�سبو  م��ع��ر���ص  ل��دع��م  دب����ي  يف  و�ت  ه���ري���وت 
دي�سمرب  يف  �جلامعة  �ست�ست�سيف  كما   .2020
جناح  يف  �مل�ستقبل  م���ه���ار�ت  م��وؤمت��ر   2021
�ملتحدة و�لذي �سيك�سف عن كيفية عمل  �ململكة 
�أبحاث �جلامعة �لر�ئدة عاملياً يف جمال �لتعليم 
وحتفيز �ل�سناعات وتاأطر �لوظائف �مل�ستقبلية 
يف  �لعمل  �أماكن  تغر�ت  مع  متا�سياً  وت�سكيلها 

و�لتنقل  �ال���س��ت��د�م��ة  خ���الل  وم���ن   – �مل�ستقبل 
�مل�ستقبل  م��ه��ار�ت  م��وؤمت��ر  و�سيجمع  و�ل��ف��ر���ص. 

لتبادل  �ل�سناعة  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �لفكر  ق��ادة 
�الأفكار حول م�ستقبل �لتعليم. 

بهدف منح الزوار فر�سة ا�ستك�ساف احلرف وال�سناعات التقليدية 

جناح الربتغال يف اإك�سبو 2020 دبي ينظم فعالية املنزل والت�سميم 
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�أطلق �جلناح �لربتغايل يف �إك�سبو 2020 دبي، 
19 نوفمرب �حل��ايل، وعلى مدى  �ب��ت��د�ء من 
�سهر كامل، فعالية "�ملنزل و�لت�سميم"، بهدف 
عر�ص �لتقاليد و�حلرف �ليدوية �لربتغالية، 
م����ن خ�����الل �إق�����ام�����ة �مل����ع����ار�����ص و�مل�����وؤمت�����ر�ت 
�ملنزلية  و�ملن�سوجات  �الأدو�ت  لعر�ص  �ملخت�سة 
�ل��ربت��غ��ال��ي��ة، و�ل��ق��ط��ع �ل��زخ��رف��ي��ة، و �الأث����اث 
وق��ط��ع �ل��دي��ك��ور. وع��ل��ى م����د�ر �ل�����س��ه��ر �سيتم 
مثل  متنوعة،  ملو�سوعات  �الأ�سابيع  تخ�سي�ص 
�ل���زو�ر خالله  �سيّطلع  �ل��ذي  �الأج����د�د،  فنون 
�لد�نتيل،  و�سناعة  �خل�سبية،  �الأع��م��ال  على 
و�لر�سم �ليدوي على �ل�سر�ميك، و�ملن�سوجات 
م�ساهدة  من  �ل��زو�ر  �سيتمكن  كما  �لتقليدية، 

�حلرفية  مهار�تهم  ميار�سون  وهم  �حلرفيني 
�سيتمكن  كما  �جل��ن��اح.  يف  ومبا�سر  حي  ب�سكل 
�ل������زو�ر �أي�����س��ا م���ن ح�����س��ور �مل���ع���ار����ص �حلية 
للحرف �ليدوية، �لتي �سيتم عر�سها يف مدرج 
�جلناح �لربتغايل، كل يوم �بتد�ء من �ل�ساعة 
�لعا�سرة �سباحا وحتى �لتا�سعة م�ساء، وميكن 
للزو�ر زيارة �ملعار�ص �خلا�سة باالأثاث �ملنزيل 
�لربتغايل يف �لطابق �الأر�سي من �جلناح، كما 
�ست�ستقطب  �لتي  �مل��وؤمت��ر�ت  ح�سور  ميكنهم 
���س��رك��ات وم��ع��ار���ص �الأث����اث �ل��ربت��غ��ال��ي��ة، �لتي 
���س��ت��خ�����س�����ص ب��ع�����ص �جل��ل�����س��ات ل��ل��ح��دي��ث عن 
�ل�سناعة،  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أه��م��ي��ة 
و�أهمية ��ستخد�م �ملو�د �مل�ستد�مة يف �لت�سميم، 
يف  �لربتغالية  �لثقافة  �إب���ر�ز  �أهمية  وك��ذل��ك 

ت�سميم �الأدو�ت �ملنزلية.

عرو�س ملقطوعات �سوبان يوميًا باجلناح البولندي يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي  – الفجر

 يعيد عازفو بيانو يف ريعان �ل�سباب، 
�ملو�سيقار  �أع���م���ال  �إح���ي���اء  ي���وم���ي���اً، 
�ل���ب���ول���ن���دي �ل�����ر�ح�����ل ف���ري���دري���ك 
����س���وب���ان، وذل����ك ب��ج��ن��اح ب��ول��ن��د� يف 
مد�ر  ع��ل��ى  دب����ي،   2020 �إك�����س��ب��و 
ث��الث ح��ف��الت ي��وم��ي��اً، وف��ق جدول 
حمدد يتو��سل حتى �إ�سد�ل �ل�ستار 

عن فعاليات �حلدث �لدويل. 
�لتي  �ملو�سيقية  �ملقطوعات  وت��اأت��ي 
يعزفها �ل�سباب تكرمياً الأحد �أ�سهر 
حيث  بولند�،  يف  �ملو�سيقى  عباقرة 
طالب  �ملو�سيقية  �ملقطوعات  ي��وؤدي 
�سوبان"،  "فريدريك  م��ع��ه��د  م���ن 
�لعامل،  يف  "�سوبان"  م��رك��ز  �أك����رب 
�إىل دبي لتقدمي حفالت  مت نقلهم 
�سهرة  مقطوعات  ت�سم  م�سغرة 

للملحن �لر�حل.
ي�����س��ف��ي ع����ازف  �أ�����س����ب����وع،  ك����ل  ويف 
مل�سته  �مل�ساركني،  �ل�سباب  من  بيانو 
�مللحن  �أع����م����ال  ع��ل��ى  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
�أجو�ء  يف  �حل�سور  ليدخل  �ل�سهر 
خم��ت��ل��ف��ة ع���ن �ل�����س��ائ��د ع��ن��د عزف 

�سوبان.
"ماتيوز  �ل���ب���ي���ان���و  ع�������ازف  وك�������ان 

�أب��ه��ر �حل�����س��ور، حيث  توميكا" ق��د 
ع�ساق  م��ن  متنوع  جمهور  ���س��اه��ده 
تقام  فيما  �لكال�سيكية.  �ملو�سيقى 
�حل���ف���الت �مل�����س��غ��رة ي��وم��ي��ا د�خ���ل 
 16:00 جناح بولند� عند �ل�ساعة 
و18:30 و21:00 وت�ستمر حتى 
يف  دب��ي   2020 �إك�سبو  دورة  نهاية 

�ملقبل. �لعام  من  مار�ص   31
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جناح اململكة املغربية يحاكي العمارة التقليدية واملعا�سرة يف قالب من الإبداع باأك�سبو 2020 

نظمها اإك�سبو 2020 دبي يف جناح ال�ستدامة )ترّيا(، بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للبيئة، وبيت الهامور

�سيادون: زايد غر�س يف نفو�سنا مفاهيم ال�ستدامة حلماية املخزون ال�سمكي من الهدر واإكثاره

جناح اإ�ستونيا يف اإك�سبو 2020 ي�ستعر�س رقمنة ال�سركات والأعمال

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

تنفرد �ململكة �ملغربية بت�سميم فريد من نوعه، حيث 
ميزج بني �لعمارة �لتقليدية و�ملعا�سرة يف قالب من 
�الإب�����د�ع و�الإب���ت���ك���ار، مت��ك��ن م��ن ج���ذب زو�ر �جلناح 
عن  معرب�ً  ج��اء  �جلناح  �أن  كما   ،  2020 �أك�سبو  يف 
من  �مل�ستقبل  "تر�ث  طياته  بني  حمل  �ل��ذي  �سعاره 
�الأ�سول �مللهمة، �إىل �لتنمية �مل�ستد�مة" وهذ� كفيل 
�ملعرو�ص  �الأجنحة  �أهم  �ملغرب من  باأن يجعل جناح 
خا�سة يف منطقة �لفر�ص، و�جلدير بالذكر �أن �ململكة 
وتطل  �أفريقيا،  �سمال  غرب  �أق�سى  يف  تقع  �ملغربية 
على �لبحر �ملتو�سط من �ل�سمال و�ملحيط �الأطل�سي 
وموريتانيا من  �ل�سرق  م��ن  و�جل��ز�ئ��ر  �ل��غ��رب،  م��ن 
�أ�سبانيا،  عن  يف�سلها  ط��ارق  جبل  وم�سيق  �جلنوب 
 446 وم�ساحتها  تقريباً  مليون   37 �سكانها  وع��دد 

كيلو مرت�ً مربعاً.

كل من يزور جناح �ململكة �ملغربية يف �أك�سبو 2020 
و�حلا�سر،  �ملا�سي  عمارة حتاكي  �أمام  �أنه  �سيكت�سف 
�ملمتد  �ملغربي  و�ل��رت�ث  و�لثقافة  �لفن  روح  وتعك�ص 
�إىل �أالف �ل�سنني، وب�سهادة �جلميع �أن �جلناح يعترب 
�أر�ص  تعد  �أن��ه��ا  حيث  �مل��غ��رب  يف  للطبيعة  من��وذج��اً 
�أبهى  و�ل��ف��ر���ص وجت�����س��د  ب��امل��و�ه��ب  وغ��ن��ي��ة  خ�سبة 
�سور �الإلهام و�الإبد�ع، من خالل �ل�سو�رع �لتاريخية 
�مل�ستقبل،  وت�ست�سرق  و�حلا�سر  �ملا�سي  حتاكي  �لتى 
ويعتقد �لكثرون ممن ز�رو� �جلناح �أنه من �ل�سعب 
�أن �جل���ن���اح ع��ل��ى ����س���ورة لعبة  ت��ف��ك��ي��ك��ه، و�ل���غ���ري���ب 
وجهة  به  فاجلناح  �الأط��ف��ال،  يع�سقها  �لتى  �ملكعبات 
تر�بية م�سقلة ترتفع �إىل 34 مرت�ً وهذ� يعد �جناز 
�أفاق  �أمام �لعامل، ليعلن عن  للعمارة �ملغربية وحتد 
�لتقليدية، من  �لبناء  تقنية مو�د  جديدة يف جمال 
خالل تقليل عدد �مل�ساحات �ملكيفة با�ستخد�م تنظيم 
�لعمودية  و�حل��د�ئ��ق  �جل��در�ن  ل�سماكة  وذل��ك  �ملناخ 

�مل��ت��ع��ددة، ب��االإ���س��اف��ة �إىل وج���ود ف��ن��اء م��رك��زي كبر 
باأن  �لتفاوؤل  روح  يبث  مما  طبيعي،  ب�سكل  للتهوية 
�لكو�در �لب�سرية يف �لعامل قادرة على جتاوز �لتغير 

�ملناخي وعودة كوكب �الأر�ص مل�ساره �لطبيعي.
 2020 �أك�����س��ب��و  �مل��غ��رب��ي��ة يف  �مل��م��ل��ك��ة  ج��ن��اح  وزو�ر   
م�ستطياًل يج�سد  22 ج��د�ر�ً  �سيجدونه موؤلف من 
�ل��ب��ن��اء �ل��ت��ق��ل��ي��دي يف �ل����رت�ث �مل��غ��رب��ي، ح��ي��ث تبد�أ 
م�ساحات  بني  يربط  د�خلي  �سارع  من  �لز�ئر  رحلة 
�لعر�ص، وبه �ملطعم وغرفة �ل�ساي وممر وعدد 10 
خا�سة  �أك�سبو  على  خالبة  باطاللة  معلقة  حد�ئق 
كما ي�سم �جلناح  �الأر���س��ي،  �لطابق  �إىل  يهبط  وهو 
طابق  وك��ل  ط��و�ب��ق،  �سبعة  على  موزعة  قاعة   13
يحتوي على قيمة فنية لن�سر �لثقافة وتنوع �لروؤى 
باحلياة  توحي  ما  �لطو�بق  وم��ن  و�جل��اذب��ة  �مللهمة 
�الإعجاب  م��ن  بخليط  و�جل�����س��د  �ل����روح  وخم��اط��ب��ة 
�خلارجي  �جل��زء  �رتفاع  �أم��ا  و�ال�ستمتاع،  و�لده�سة 

�أهم  33 م��رت�ً، وهي و�ح��دة من  للجناح ي�سل �إىل  
تقنيات �لبناء �لتقليدي يف �ملغرب، و�جلزء �لد�خلي 
ومانع  كحاجز  تت�ساعف  خ�سبية  �أل���و�ح  م��ن  م�سيد 
للندو�ت  ق��اع��ة  متخ�سي�ص  ومت  �ل�سم�ص،  حل���ر�رة  
�لثنائية، مع  و�ملوؤمتر�ت و�أماكن خم�س�سة للقاء�ت 
�لتقليدية  �ملغرب  منتجات  لعر�ص  م�ساحات  توفر 
و�مل��م��ي��زة ل��دي��ه��ا م��ث��ل �ل�����س��اي ب��االأع�����س��اب و�لطبق 
�لز�ئر  ويحاكي  بالتاريخ  يتجلى  فاجلناح  �ملغربي، 
�ملغربية  �ململكة  م�����س��ارك��ة  وت��اأت��ي  ح��دي��ث.  مب��ف��ه��وم 
�لعامل  دول  معظم  ك��م�����س��ارك��ات   2020 �أك�����س��ب��و  يف 
�ال�ستثمار  وجذب  لل�سياحة  �لرتويج  وهى  �مل�ساركة، 
�لتقنيات  و�أه�����م  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  ب���ال���ع���اد�ت  و�ل��ت��ع��ري��ف 
باململكة  م��ن��اح��ي �حل��ي��اة  �مل�����س��ت��خ��دم��ة يف  �حل��دي��ث��ة 
�لب�سرية  بالكو�در  �لتعريف  �إىل  باالإ�سافة  �ملغربية، 
على  �حلفاظ  يف  قدر�تهم  و�ب���ر�ز  و�ملبدعة  �ملبتكرة 

�لقيم �لثقافية و�لهوية �لوطنية للمملكة �ملغربية

•• دبي - الفجر

�لو�لد  بذلها  �لتي  �لكبرة  باجلهود  ���س��ي��ادون  �أ���س��اد 
�ملوؤ�س�ص �ملغفور له -باإذن �هلل -�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
على  �ملحافظة  �أج��ل  من  ث��ر�ه-  �هلل  -طيب  نهيان  �آل 
على  و�لعمل  �لبحرية،  و�ل��ك��ائ��ن��ات  �ل�سمكية  �ل���رثوة 
�لقو�نني  �سن  خالل  من  وذلك  و��ستد�متها،  تنميتها 
�ملقدر�ت  ه��ذه  حلماية  �ملنا�سبة  �لت�سريعات  وو���س��ع 

�لبيئية من �لهدر و�لعبث.
كما ثمنو� �الهتمام �لكبر و�لدعم �لالحمدود �لذي 
ي��ق��دم��ه ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خليفة ب��ن ز�ي���د �آل 
�أ�سحاب  و�إخو�نه  �لدولة -حفظه �هلل-  رئي�ص  نهيان، 
يف  �ل�سيد  وقطاع  لل�سيادين  �الإم���ار�ت  حكام  �ل�سمو 
�لدولة، مبا ميكنهم من �ال�ستمر�ر يف ممار�سة مهنة 
�الأجيال  و�ملحافظة عليها وم�ساعدة  و�الأج��د�د  �الآب��اء 
�حلالية و�مل�ستقبلية على �متهانها، باعتبارها �أحد �أهم 

�ملوروثات �لرت�ثية لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 2020 �إك�سبو  �ل��ن��دوة �لتي نظمها  ج��اء ذل��ك خ��الل 
هيئة  مع  بالتعاون  )ت���ّر�(،  �ال�ستد�مة  جناح  يف  دب��ي 
�ليوم  فعاليات  �لهامور، �سمن  وبيت  للبيئة،  �أبوظبي 
نبذة  ت��ق��دمي  �الأ���س��م��اك، حيث ج��رى  مل�سايد  �ل��ع��امل��ي 
�لهامور(،  )ب��ي��ت  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��ف��ن��ي  �مل�����س��روع  ح���ول 
وبحوث  ودر����س��ات  مناق�سات  بعد  �ل��ن��ور  �أب�سر  �ل��ذي 
�إىل تنمية  و�ل��ذي يهدف  �سنو�ت،  ��ستمرت ملدة ثالث 
�ملعرفة �ملحلية باأهمية �ملحافظة على �لرثوة �ل�سمكية 
يف  �ل��رت�ث��ي  ب���االإرث  و�لتعريف  �لبحرية،  و�ل��ك��ائ��ن��ات 
على  �ملحافظة  يف  �حل��ي��وي  ودوره���م  �ل�سيادين  حياة 

�لبيئة �لبحرية.
�لرثوة  خم��زون  حماية  �أهمية  على  �ل�سيادون  و�سدد 
��ستمر�ريته  و���س��م��ان  و�ل��ع��ب��ث،  �ل��ه��در  م��ن  �ل�سمكية 
�أبوظبي  هيئة  �أن  �إىل  م�����س��ري��ن  �مل��ق��ب��ل��ة،  ل��الأج��ي��ال 
للبيئة جنحت خالل �لفرتة �ملا�سية يف �سن جمموعة 
�لكاملة  �ال�ستد�مة  بتحقيق  ُتعنى  �لتي  �لقو�نني  من 
للكائنات �لبحرية و�حلد من �ل�سيد �جلائر لالأ�سماك، 

مبا ي�سمن �ملحافظة على �لرثوة �ل�سمكية و�إكثارها.
وطالب �ل�سيادون �ل�سباب ب�سرورة �اللتز�م بالقو�نني 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �أث���ن���اء �ل��ق��ي��ام ب���رح���الت ���س��ي��د بحرية 
و�ملحافظة على �لرثوة �ل�سمكية و�لعمل على تنميتها 
وع����دم �إحل����اق �ل�����س��رر ب��ه��ا، ك��ون��ه��ا �أح����د �أه����م �مل����و�رد 

�لغذ�ئية �ملهمة ل�سر�ئح عري�سة د�خل �ملجتمع.
بعنو�ن  وثائقي  فيلم  بعر�ص  �ل��ن��دوة  فعاليات  ب���د�أت 
"بحرنا م�ستقبلنا"، تطرق �إىل مهنة �ل�سيد و�ملخاطر 
على  �ل�سوء  و�سلط  ��ستنز�ف،  من  لها  تتعر�ص  �لتي 
للبيئة  �أبوظبي  هيئة  بها  تقوم  �لتي  �لكبرة  �الأدو�ر 
�أجل  م��ن  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �ل�سيادين  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لهدر،  �لعبث و  �لبحرية من  �ملقدر�ت  �ملحافظة على 
وذلك من خالل تاأ�سي�ص �لعديد من �لرب�مج �لعلمية 
و�لبحثية و�لتفتي�سية لدر��سة حالة �ملخزون �ل�سمكي 

يف �إمارة �أبوظبي. و��ستعر�ص �لفيلم نوعية �لعقوبات 
�أو  �ل�سيد  وق��و�ن��ني  بتعليمات  �ملخالفني  تطال  �لتي 
�ملهددة  تلك  ال�سيما  �ل��ب��ح��ري��ة،  بالكائنات  �الإ����س���ر�ر 
باالنقر��ص، و�لتي ترت�وح عقوبتها بني غر�مة بقيمة 
ت��رت�وح بني �ألفي دره��م و200  �أل��ف دره��م و�حلب�ص 

و�الإبعاد عن �لبالد.
�ل�سمكية  �ل����رثوة  �أن ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  و�أج��م��ع �حل�����س��ور 
على  تقع  جمتمعية  م�سوؤولية  هي  �لبحرية  و�لبيئة 

عاتق كافة �ملو�طنني و�ملقيمني  دون تفرقة.
قال �أحمد �لزعابي، مدير �إد�رة �أبحاث �لبيئة �لبحرية 
يف وز�رة �لتغر �ملناخي و�لبيئة: "�إن �الأجهزة �ملخت�سة 
يف وز�رة �لتغر �ملناخي و �لبيئة حري�سة على �إ�سر�ك 
�ل�سيادين يف �سنع �ل�سيا�سات و�لقر�ر�ت، ال�سيما تلك 

�ملتعلقة باملحافظة على �لرثوة �ل�سمكية و تنميتها".
وبني �أن هذه �ل�سريحة �لعري�سة متتلك من �خلربة 
�لتبوي�ص  مب��و����س��م  معرفتها  يخ�ص  م��ا  يف  �ل��ك��اف��ي��ة 
�حلقيقة  ويف  �ملختلفة،  ب��اأن��و�ع��ه��ا  �الأ���س��م��اك  وت��ك��اث��ر 
�أر�ص  �ل�سمكية على  �ل��رثوة  هم من يديرون خمزون 

�لو�قع.
 و�أو�سح �لزعابي �أن جيل �ل�سباب �أكرث وعياً باملخاطر 
�لدولة،  يف  �ل�سمكي  �مل��خ��زون  بقطاع  تلحق  ق��د  �لتي 
�ل�سرعية يف  �لطرق  �إتباع  على  لذلك فهم يحر�سون 
عمليات �ل�سيد، مبا ي�سمن حتقيق عمليات �ال�ستد�مة 

�لالزمة بالن�سبة لالأ�سماك.
وق��ال��ت �مل��ه��ن��د���س��ة ف��اط��م��ة �حل��ن��ط��وب��ي، رئ��ي�����ص ق�سم 

�مل��ح��م��ي��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف ب��ل��دي��ة دب���ا �ل��ف��ج��رة: "ُتعد 
�إمارة �لفجرة من �ملناطق �لغنية باملحميات  �سو�طئ 
�أجل  من  حكومي  بدعم  �إجن��ازه��ا  مت  �لتي  �لطبيعية 
�أن  �إىل  م�سرة  �الإمارة".  يف  �ل�سمكي  �مل��خ��زون  زي���ادة 
و�جلهات  �ل�سيادين  بني  قائم  وتفاهم  تعاون  هناك 
هذه  على  �ملحافظة  �أج���ل  م��ن  �الإم����ارة  يف  �حلكومية 

�ملحميات وتنميتها وعدم �ل�سيد فيها.
له  �ملغفور  �إن  �لرميثي  حممد  جمعه  �ل�سياد  وق���ال 
ثر�ه-  �هلل  -طيب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�ال�ستد�مة  مفهوم  �الإم�����ار�ت  �أب��ن��اء  نفو�ص  يف  غ��ر���ص 
للمحافظة على �لرثوة �ل�سمكية و�لكائنات �لبحرية، 
�ل�سمكي وتنميته، م�سر�ً  ما �ساهم يف تكاثر �ملخزون 
�لفرتة  خ��الل  �خلاطئة  �ل�سيادين  ممار�سات  �أن  �إىل 
�ملخزون  ه��ذ�  ت��اأث��ر   يف  و��سح  ب�سكل  �ساهمت  �ملا�سية 
�ل�سمكي. بدوره، �أكد �ل�سياد حمد بن غريب �ملزروعي 
�أبوظبي  يف  �لبيئة  هيئة  �تخذتها  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  �أن 
تعر�ص  ظل  يف  ال�سيما  �ل�سيادين،  م�سلحة  يف  ت�سب 
�ل�سيادين  �الأ�سماك لالنقر��ص، مطالبا  �أنو�ع  بع�ص 
ب�سرورة �اللتز�م بالقو�نني �ملنظمة ملهنة �ل�سيد لعدم 

�إحلاق �ل�سرر باملخزون �ل�سمكي.
�أ�سحاب  �أن  �لرميثي  �سابر  بن  حممد  �ل�سياد  و�أك��د 
�أهمية  �ل�سيد  ق��ط��اع  ي��ول��ون  �الإم����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�سمو 
�ل��دع��م لل�سيادين،  ك��اف��ة ���س��ن��وف  ك���ربى، وي���وف���رون 
ومقدر�تها  �لبحرية  �لبيئة  على  �ملحافظة  �أن  مبيناً 
�أفر�د  كافة  تطال  جمتمعية  م�سوؤولية  هي  �لطبيعية 

�ملجتمع.
�ل�سيد  مهنة  �إن  �لرميثي  �سعيد  ها�سم  �ل�سياد  وق��ال 
عليها  و�ملحافظة  لدولتنا،  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��وروث��ات  م��ن 
�حلياة  طبيعة  تعك�ص  �أن��ه��ا  ال���س��ي��م��ا  وط��ن��ي،  و�ج����ب 
�الأولية لالأباء و�الأجد�د وتربز مدى �عتمادهم ب�سكل 
و�سدد  و�ل�سيد.  �لعي�ص  �سبيل  يف  �لبحر  على  رئي�سي 
على  �ملرتتبة  باملخاطر  �مل�ستمرة  �لتوعية  �أهمية  على 

�مل�سا�ص بالبيئة �لبحرية و�ملخزون �ل�سمكي.
ويف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ق���ال �أح��م��د �ل��ع��ن��زي، م��دي��ر �أول 
و�مل�سوؤول  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ف��ن��ون 
تاأتي مببادرة من  "�لندوة  �لهامور:  عن م�سروع بيت 
�لتي  �ملتنوعة  �لفعاليات  �سمن  دب��ي،  �إك�سبو2020 
�لعديد  ي�سم  و�ل��ذي  �لهامور،  بيت  م�سروع  ينظمها 
من �لفئات �ملجتمعية، مثل علماء �لبحر و�ل�سيادين 
�ملر�حل  خمتلف  من  و�الأطفال  �لت�سكليني  و�لفنانني 
�ل��ع��م��ري��ة و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة �الأخ�������رى، ب��ه��دف وقف 

��ستنز�ف �ملقدر�ت �لطبيعية للبيئة �لبحرية".
�إك�سبو2020  د�خ��ل  م��وج��ود  �مل�سروع  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
على  تنفيذه  ج��رى  وجمتمعي  فني  عمل  وه��و  دب���ي، 
يزيد على ثالثة  و�سارك فيه ما  �سنو�ت  ث��الث  م��د�ر 
قطعة   600 ن��ح��و  �إن���ت���اج  يف  جن��ح��و�  ط���ال���ب،  �آالف 
جُت�ّسد  �لفنية  �الأع��م��ال  �أن  �إىل  الفتا  متنوعة،  فنية 
خلق  ب�سرورة  للجمهور  توعوية  ر�سائل  جمملها  يف 
و�ملحافظة  �لبحرية  �لبيئة  م��ع  وب��ّن��اء  فاعل  تو��سل 

على مقدر�تها �لطبيعية.

•• دبي  – الفجر

 2020 �إك�������س���ب���و  �إ����س���ت���ون���ي���ا يف  ����س��ت�����س��اف ج���ن���اح   
دب����ي، جم��م��وع��ة م���ن �ل�����س��رك��ات �ل���ر�ئ���دة يف �ل���دول 
دولة  يف  و��سعا  �نت�سار�  الق��ت  و�لتي  �ال�سكندنافية، 
�إ�ستونيا حتديد�، وذلك كربهان على جناح �لدولة يف 

رقمنة جميع خدماتها.
�أي �سركة  �أن  �الإ���س��ت��وين  ب��اجل��ن��اح  و�أك���د م�����س��وؤول��ون 
ميكنها �أن تنهي �أور�ق �عتمادها يف �إ�ستونيا من خالل 
�ساعات فقط، وقال م�سوؤول   3 �الإنرتنت يف غ�سون 
�لرقمنة  م��ن  ل��درج��ة  و�سلت  �إ�ستونيا  �إن  ب��اجل��ن��اح 
بحيث ال يوجد �إجر�ء ال يتم من خالل �الإنرتنت ما 

عد� �لزو�ج �أو �لطالق.
وقامت 5 �سركات بعر�ص �أعمالها، مثل �سركة "�أوكو 

– بيور �إيرث"، و�لتي تقوم باإنتاج وتطوير مو�د بناء 
لتلك  مماثلة   ،100% بن�سبة  طبيعية  وت�سطيبات 
�مل�ستخدمة منذ �آالف �ل�سنني، وهي و�حدة من �أقدم 
�ملنطقة  يف  �لطبيعية  �لبناء  مل��و�د  �ملنتجة  �ل�سركات 
من  �أك���رث  �إىل  ج��ذوره��ا  ت��ع��ود  حيث  �ال�سكندنافية، 

ثالثة �أجيال.
�إيرث"  – ب��ي��ور  "�أوكو  ���س��رك��ة  م��ن��ت��ج��ات  وت��ت��م��ا���س��ى 
يوؤدي  حيث  دب���ي،   2020 �إك�سبو  �أه����د�ف  �أح���د  م��ع 
��ستد�مة  �أكرث  حياة  �إىل  �ل�سركة  منتجات  ��ستخد�م 
كاب"  "كولد  ���س��رك��ة  ع��ر���س��ت  ك��م��ا  �الأر��������ص.  ع��ل��ى 
ع��ن منتج  ع��ب��ارة  وه���و  �أح���د منتجاتها،  �الإ���س��ت��ون��ي��ة 
من  يتم  �لرئي�ص،  �لباب  بجو�ر  تركيبه  يتم  مبتكر 
خالله تو�سيل �ملو�د �لغذ�ئية، و�لب�سائع �إىل �لغرفة 

مبا�سرة. 

املو�سيقى الفلبينية جتذب جمهورًا غفريًا 
اإىل م�سرح اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي–الفجر

 �أحيا �لفنان �لفلبيني "د�رين �إ�سبانتو"، و�أع�ساء فرقة "دي�سمرب �أفنيو"، 
حفال فنياً �سخما على م�سرح �ليوبيل يف �إك�سبو 2020 دبي، حيث تعرف 
�جلمهور على �لنغم �لفلبيني �سمن ليلة خم�س�سة لهذه �ملو�سيقى �سهدت 
�إقبااًل غفر�ً من �جلالية �لفلبينية يف �الإمار�ت، �إىل جانب ز�ئري �حلدث 
�لدويل من كل �جلن�سيات. و�أدى "د�رين �إ�سبانتو" �أغانيه ذ�ت �جلماهرية 
�لعالية مع حركات رق�ص حما�سية �ساركه فيها جمموعة �لر�ق�سني على 
�مل�سرح مع تفاعل كبر من �جلمهور �حلا�سرين �لذين ��سطفو� يف طو�بر 

طويلة ليح�سرو� �حلفل منذ �ساعات باكرة م�ساء �ليوم.
و�سطع جنم هذ� �ملغني و�ملمثل �لفلبيني-�لكندي �ملوهوب "د�رين �إ�سبانتو"، 
�خلا�ص  فوي�ص"  "ذ�  لربنامج  �لفلبينية  بالن�سخة  م�ساركته  خ��الل  م��ن 
باالأطفال، ليت�سدر بعدها �ملرتبة �الأوىل يف قو�ئم �أف�سل �الألبومات مبيعاً 
مع �إ�سد�ره �الأول، وهو يبلغ من �لعمر حالياً 21 عاماً، علماً باأنه �أقام �أول 

حفل مو�سيقي منفرد له وهو يف عمر �لر�بعة ع�سرة.
مو�سيقية  و�إيقاعات  �أحل��ان��اً  مانيال،  من  �أفنيو"  "دي�سمرب  فرقة  وقدمت 
جذبت  طاملا  �لتي  بطريقتها  و�ل��روك  بوب"،  "�إندي  �ل���  فنون  من  منوعة 
�أر�ص  �ملجال عل  �لغنائية يف هذ�  �لفرق  �أف�سل  �جلمهور و�سنفتها �سمن 
بتقدمي  �أع�ساء  �ستة  من  �ملكونة   Benedikte فرقة  وقامت  �لفلبني. 
�جلمهور  جت��ذب  �ل��ت��ي  �ل�سهرة  و�لفلبينية  �الإجن��ل��ي��زي��ة  �الأغ����اين  بع�ص 

�لعري�ص يف كل حفالتها د�خل �لفلبني وخارجها.

يف اإك�سبو 2020
�سرطة اأبوظبي تطلق لعبة الواقع الفرتا�سي  مغامرات 
ال�سالمة الأوىل من نوعها يف املجال الأمني والجتماعي

 �أطلقت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي لعبة �لو�قع �الفرت��سي )مغامر�ت 
�ل�سالمة (  �الأوىل من نوعها يف �ملجال �الأمني و�الجتماعي وذلك يف �مل�سرح 
�الأطفال حول  توعية  بهدف   ، دبي   2020 �ك�سبو  فزعة  �لرئي�سي جلناح 
عن  تنزيلها  ،وميكن  �لتبليغ  وط��رق  معها  �لتعامل  وكيفه  �لتنمر  ظاهرة 
�لعاملي  �ليوم  مع  تز�مناً  �للعبة  �إط��الق  وج��رى   apple store طريق 
للطفل �لذي ي�سادف 20 نوفمرب من كل عام  و�الأ�سبوع �لعاملي  ملكافحة 
�ملجتمع  �أم���ن  بقطاع  �الجتماعي  �ل��دع��م  م��ر�ك��ز  �إد�رة  ِق��ب��ل  م��ن   ، �لتنمر 

بالتعاون مع �أكادميية �سيف بن ز�يد للعلوم �الأمنية و�ل�سرطية .
و�أكد �لعميد �أحمد م�سعود �ملزروعي مدير قطاع �أمن �ملجتمع  حر�ص �لقيادة 
�ل�سرطية على تقدمي �أف�سل �خلدمات باأعلى معاير �جلودة   لكافة فئات 
�جلمهور ،و ت�سخر �لتقنيات �حلديثة وتكنولوجيا �ملعلومات لتعزيز عملية 
�الت�سال و�لتو��سل �اليجابي، وجعلها �أكرث مرونة وقدرة على �لتكيف مع 
�ملتغر�ت �جلديدة، م�سر�ً �إىل �أهمية تطوير �خلدمات بطرق مبتكرة تلبي 
�حتياجات �ملتعاملني مع �لرتكيز على �جلانب �ملجتمعي للخدمات، والفتاً 
�أبوظبي لتقدمي خدمات �سرطية تتميز باالبتكار وذ�ت  �إىل �سعي  �سرطة 

قيمة م�سافة ومنط غر تقليدي جلميع �سر�ئح �ملجتمع.
�إد�رة مر�كز �لدعم �الجتماعي  و�أو�سح �لعميد �سعيد حمد �لكعبي  مدير 
�أن لعبة مغامر�ت �ل�سالمة تعزز �لوعي لالأطفال حول �لتعامل مع ظاهرة 
و�أمل  �الربعة وه��م  )�سامل و�سالمه  �للعبة   �لتنمر من خالل �سخ�سيات 
ومار�ص( �لذين ير�سلون ر�سالة �لت�سامح و�لتعاي�ص يف دولتنا �حلبيبة،  و 
تو�سح  �سكل مر�حل خمتلفة  �أ�سئلة على  يتم من خاللها طرح جمموعة 
�الفرت��سي  �ل��و�ق��ع   لعبة  �أن  وذك��ر  منه.  �لوقاية  �سبل  و  �لتنمر  مفهوم 
�الأطفال  تعلم  ذكية  تفاعلية  �إلكرتونية  لعبة  هي  �ل�سالمة(  )مغامر�ت 
و�جلن�سيات  و�الأدي����ان  �الأج��ن��ا���ص  جميع  م��ع  و�لت�سامح  �لتعاي�ص  م��ه��ار�ت 
يف  لغر�سها  ظبي  �أب��و  �سرطة  ت�سعى  حياتية  م��ه��ار�ت  وه��ي  �سلمية،  بطرق 
نفو�ص �الأبناء، من خالل  �سخ�سيات �للعبة )�سامل، �سالمة، مار�ص، و�أمل( 
��ستيحاء �سخ�سيات )�سامل و �سالمة( من  ، ومت  �لن�سخة �الأوىل  �أبطال  و 
تر�ث دولة �الإم��ار�ت و�سخ�سية )مار�ص و �أمل( من  روؤية �الإم��ار�ت، حيث 
يتمكن �الأطفال من �ختيار �ل�سخ�سية �ملنا�سبة لهم و�لتناف�ص على �سعود 
م�سبار ف�سائي بطريقة م�سلية ويف بيئة �لف�ساء ب�سكل ثالثي �الأبعاد وفقاً 
عند  فائز�ً  �لطفل يعترب  �أن  �إىل   و�أ�سار  و�لثعبان.   �ل�سلم  لعبة  مليكانيكية 
�للعبة م�ستقباًل على عدة  �أن حتتوي  �ملقرر  100 ومن  و�سوله للخطوة 
�ألعاب تفاعلية لالإ�سهام  ب�سكل كبر يف تعزيز مفهوم حماية و�سالمة �لطفل 

من �أي خماطر ميكن �أن تو�جهه يف �ملنزل �أو  �حلي و�ملدر�سة و�لنادي.
باأكادميية �سيف بن ز�يد  وكان  فريق �لعمل مبركز �لتدريب �الفرت��سي 
�سهر  يف  �للعبة  تطوير  و  برجمة  بعملية  ب��د�أ  �الأمنية  و  �ل�سرطية  للعلوم 
�أغ�سط�ص من هذ� �لعام. حيث �ستكون هذه �لن�سخة جزء من لعبة مغامر�ت 

�ل�سالمة و �لتي �ست�سمل عدد�ً من �الألعاب �لتوعوية �مل�سلية لالأطفال.



24 الثالثاء   23  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13399  
Tuesday     23   November   2021   -  Issue No   13399

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�إعالن بالن�سر

رقم )9416/2021(
مقدم : من �ملنذر : �سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي.

عنو�نة �ملختار : مكتب �ملجموعة �لقانونية - �مارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج خليفة - جناح 
044477088  �ص ب رق��م /  044477044  فاك�ص رق��م /  – هاتف رق��م /   313 رق��م 

 2636787451/ رقم  – مكانى   20338
�لربيد �اللكرتوين / internal@tlg.ae - بوكالة �ملحامية / ريا�سة عبد �لرحمن

�سد / �ملنذر �إليها : �أماين علي �لعقربي - �لعنو�ن : �إمارة �ل�سارقة
وقدره  مبلغ  ذمتكم  �ملرت�سدة يف  �ملبالغ  ب�سد�د  ملطالبتكم  �لقانوين  �الإن��ذ�ر  بهذ�  �إليكم  نتوجه 
مبلغ 50،000 )خم�سون �ألف درهم( باالإ�سافة �إىل �لفائدة �لقانونية 12%من تاريخ �ملطالبة 
وحتى تاريخ �ل�سد�د ويف حال عدم مبادرتكم ل� �سد�د �ملبالغ �ملرتتبة يف ذمتكم خالل 7 �أيام عمل 
من تاريخ �إعالنكم بهذ� �الإنذ�ر يف ف�سوف ن�سطر التخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية و�ملطالبة 
�لر�سوم  �إىل  �إ�سافة  �لقانونية  �لفائدة  مع  باملنذر  حلقت  �لتي  و�ملعنوية  �ملادية  �الأ�سر�ر  بكافة 

و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )9426/2021(

�ملخطر/ �ملنذر : �ملحامي / عبد �هلل حممد �لعو�سي - �إمار�تي �جلن�سية
�ملخطر �ليه/ �ملنذر �ليه : د�ود علي �سهر�ب �هلي - �مار�تي �جلن�سية

�ملو�سوع : �إخطار �إعتز�ل من �لوكالة
بتاريخ 22/11/2005 قام �ملخطر �إليه بالتوقيع على وكالة للمخطر �س�دقت 
لدى كاتب �لعدل يف دبي برقم حمرر 71114/1/2005 وحيث �أن �ملخطر 
باالعتز�ل  ، نخطركم  لذلك  �أع��اله.  �ملذكورة  �لوكالة  �الإعتز�ل من  يرغب يف 
من �لوكالة �لقانونية 71114/1/2005 �ملوؤرخة 22/11/2005 وننبه 

بعدم �لعمل بهذه �لوكالة ونحملكم �آثارها �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية

�إعالن ح�سور �إجتماع باالت�سال �ملرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021/ 0007576( يف �لق�سية رقم

�عالن بالن�سر يف جريدة و��سعة �النت�سار 
بناء على طلب �ملدعي )ة( : ف�سل حق غالم نبي

�ىل : �ملدعي عليه : خليفة عبيد على �لقطي �لنعيمي 
و �ملدعي عليه : �حللم �ل�سعيد لال�ستثمار �لعقاري

قد �أقام �ملدعي �لدعوى يطالب فيها :
عقارية. بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  �لتنفيذ  يف  �لبيع  �جر�ء�ت  بوقف  م�ستعجلة  ب�سفة  �حلكم   )1

عقارية. بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  �لتنفيذ  �جر�ء�ت  ببطالن   )2
�ملحجوز عليها حمل هذه  �ل�سارقة  باإمارة  �لكائنة بربج هند يف منطقة �خلان   402 رقم  �ل�سكنية  للوحدة  �ملدعية  ��ستحقاق   )3
�أتعاب  ومقابل  بامل�ساريف  جميعا  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �لت�سليم  مع  عليها  �ل��و�رد  �مللكية  نزع  تنبيه  ت�سجيل  و�سطب  �الج���ر�ء�ت 
بتاريخ  و�ملقرر   EM00020550 رقم  �ملرئي  �الإجتماع  �نت مكلف بح�سور  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�سمول �حلكم  �ملحاماه 
�لو�حد �ملدنية و�لتجارية  �ليوم  د�ئرة  د�ئرة  �الإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  يف  �سيعقد  و�لذي   08:30 �ل�ساعة   ،2021/11/23

�لد�ئرة �خلام�سة عن بعد بو��سطة �الت�سال �ملرئي عرب موقع وز�رة �لعدل
/  https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

بيانات  �لهاتف  بكامر�  �أدن��اه  �ملبني  �لرمز  مب�سح  قم  �أو  معتمد.  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �ملرئية.  /�الإجتماعات  �جلل�سات  بو�بة 
�لنظام  عرب  �مل�ستند�ت  و�رف���اق  �ل��دع��وى  على  �جلو�بية  �مل��ذك��رة  تقدمي  وميكنكم   EM00020550 �الإجتماع  رق��م   : �الإجتماع 

�اللكرتوين بعد ت�سريح �ملحكمة لكم

مركز �سعادة �ملتعاملني 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية

�إعالن ح�سور �إجتماع باالت�سال �ملرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021/ 0007576( يف �لق�سية رقم

�عالن بالن�سر يف جريدة و��سعة �النت�سار 
بناء على طلب �ملدعي )ة( : ف�سل حق غالم نبي

�ىل : �ملدعي عليه : خليفة عبيد على �لقطي �لنعيمي 
و �ملدعي عليه : �حللم �ل�سعيد لال�ستثمار �لعقاري

قد �أقام �ملدعي �لدعوى يطالب فيها :
عقارية. بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  �لتنفيذ  يف  �لبيع  �جر�ء�ت  بوقف  م�ستعجلة  ب�سفة  �حلكم   )1

عقارية. بيوع   2016 ل�سنة   1066 رقم  �لتنفيذ  �جر�ء�ت  ببطالن   )2
�ملحجوز عليها حمل هذه  �ل�سارقة  باإمارة  �لكائنة بربج هند يف منطقة �خلان   402 رقم  �ل�سكنية  للوحدة  �ملدعية  ��ستحقاق   )3
�أتعاب  ومقابل  بامل�ساريف  جميعا  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �لت�سليم  مع  عليها  �ل��و�رد  �مللكية  نزع  تنبيه  ت�سجيل  و�سطب  �الج���ر�ء�ت 
بتاريخ  و�ملقرر   EM00020550 رقم  �ملرئي  �الإجتماع  �نت مكلف بح�سور  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�سمول �حلكم  �ملحاماه 
�لو�حد �ملدنية و�لتجارية  �ليوم  د�ئرة  د�ئرة  �الإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  يف  �سيعقد  و�لذي   08:30 �ل�ساعة   ،2021/11/23

�لد�ئرة �خلام�سة عن بعد بو��سطة �الت�سال �ملرئي عرب موقع وز�رة �لعدل
/  https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search

بيانات  �لهاتف  بكامر�  �أدن��اه  �ملبني  �لرمز  مب�سح  قم  �أو  معتمد.  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �ملرئية.  /�الإجتماعات  �جلل�سات  بو�بة 
�لنظام  عرب  �مل�ستند�ت  و�رف���اق  �ل��دع��وى  على  �جلو�بية  �مل��ذك��رة  تقدمي  وميكنكم   EM00020550 �الإجتماع  رق��م   : �الإجتماع 

�اللكرتوين بعد ت�سريح �ملحكمة لكم

مركز �سعادة �ملتعاملني 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء   �أمر   SHCFICICPL2021 /0009297 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه �رفيندهان بادمانابان، �لعنو�ن : 9419319
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�سالح عامر على �بر�هيم على �لقرقاوي، بالتايل : ن�ص 
�حلكم نامر بالز�م �ملدعى عليه �ن يوؤدى للمدعى مبلغا وقدره)185200( 
درهم و�لزمته بالفائدة مبقد�ر5%�سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام 

�ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات.
حكما ً قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة خورفكان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   KHCFICIREA2021 /0000160 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / عبد�حلميد حممد �ملخلف 
�ل�سارقة خورفكان قريب من كورني�ص خورفكان  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   : �الإقامة  جمهول 
بريد  بناية    701 رقم  �ل�سقة   7 �لدور   S  110 �ل�سارع  رقم  �الإبتد�ئية  خورفكان  حمكمة  خلف 

�الإمار�ت - هاتف رقم  0543881130  
�ملذكورة  �لدعوى  يف  بالز�مك  �ملحكمة  ��سدرت  قد  2021/11/11م  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�سالح �ملحكوم له بالتايل : 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 60000 درهم )�ستون �لف درهم( و�ن يتحمل ر�سوم 

�لدعوى وم�سروفاتها ورف�ص ما عد� ذلك 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية )30( يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

حرر بتاريخ 2021/11/22 م. 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد ماجد ر��سد �ملع�سم �لفال�سي  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004738/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد ماجد ر��سد �ملع�سم �لفال�سي 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سمرة نا�سر �حمد بن حيد ، �جلن�سية : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 41150 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد/ قمر �لزمان حممد عبد�لرحيم بهويان – �جلن�سية 
�لرخ�سة  100% - يف  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  - يرغب يف  بنغالدي�ص 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �ال�سباغ(  ملقاوالت  �خلالدية  )��سو�ء  �مل�سماه 
بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )778183(، �إىل �ل�سيد/خليل �هلل �سم�ص �حلق ملى  - 

�جلن�سية بنغالدي�ص، تعديالت �خرى : اليوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة : �لهام �نعام �حلق - �جلن�سية: بنغالدي�ص، ترغب 
حممد   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�نعام �حلق - �جلن�سية: بنغالدي�ص، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�مل�ستوى خلدمات �ل�سيارت( 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )760370( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�قت�سى ن�سر  �لعدل. فقد  �لكاتب  2013 يف �سان  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�إعالن �إجتماع �خلربة

يف �لدعوى رقم 13573/2021 جتارى �يجار�ت
�ملقامة من / كنز �إنرتبر�ي�ص

�سد/ مركز ت�سال لالأعمال �ص ذ م م )فرع(
�أنه مت تعيننا من  �إبر�هيم بن فار�ص،  �أحمد  نعلن نحن �خلبر �حل�سابي / 
�لدعوي  �حل�سابية يف  �خل��ربة  �الإيجارية مبهمة  �ملنازعات  ف�ص  قبل مركز 
�ملدعى عليها حل�سور  نعلن  �إيجار�ت )كما  2021/13573 جتاري  رقم 
�إجتماع �خلربة �ملقرر له جل�سة يوم �الأحد �ملو�فق 2021/11/28 �ل�ساعة 
12:30 ظهر�ً( وذلك مبقر مكتبنا �لكائن بدبي، ديرة ، �سارع �ملطار ، بناية 

مكاتب ، مقابل دناتا، �لطابق �لثالث 306.
�خلبري �حل�سابي / �أحمد �إبر�هيم بن فار�س

�إجتماع خربة 
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 1416/2021/18 عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لتا�سعة رقم 412  
مو�سوع �لدعوى: �ملطالبه بف�سخ �لتعاقد على �لوحدتني ذو�تا �الرقام )305 و 306( من م�سروع جممع �تالنت�ص . تركيا، �لز�م �ملدعى بالتكافل 
و�لت�سامم و�لت�سامن برد مبلغ وقدره 710،135 درهم )�سبعمائة وع�سرة �آالف ومائة وخم�سة وثالثون �مارتي( للمدعي مع �لز�مهم بالفو�ئد 
بال�سركة �الجنبية �لو�رد ��سمها بالعقد  �ل�سريك  �الول  عليه  �ملدعى  �لز�م   : �حتياطيا   ،%9 بن�سبة  �لقانونيه  �لتاأخرية بو�قع 12% و�لفو�ئد 
�سركة �لو�دي �الخ�سر �ي �ل �م �مل�ساهمة لالن�ساء�ت و�ل�سناعة و�لتجارة باد�ء مبلغ 710،135 درهم و�لفو�ئد �لتاأخرية و�لقانونية، ر�بعا : �لزم 
�لز�م  �لك�سب و�خل�سارة.  و�ملعنوي وفو�ت  �ملادي  �ل�سرر  للمدعي عن  100،000درهم كتعوي�ص  ب�سد�د مبلغ  و�لت�سامن  بالتكافل  �ملدعى عليهم 
�ملدعى عليهم بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �ملدعى : يحي �سلطان عاي�ص ع�سري - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج 
�لتجاري - دبي - �سارع �الأبر�ج - مبنى برج برلينجتون - �سقة 3103 - �لطابق 31 - ح�سة على �لقبي�سي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية وميثله 
: ح�سة علي حممد حجي �لقبي�سي - �ملطلوب �إعالنهما : �لو�دي �الأخ�سر للعقار�ت )موؤ�س�سة فردية( ملالكها / علي �سعيد �سليمان عبيد �ل�سالمي. 
2- �لو�دي �الخ�سر للو�ساطة �لعقارية )موؤ�س�سة فردية( ملالكها / علي �سعيد �سليمان عبيد �ل�سالمي - �سفتهما : مدعى عليهما. مو�سوع �الإعالن 
: قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �ملطالبه بف�سخ �لتعاقد على �لوحدتني ذو�تا �الرقام )305 و 306( من م�سروع جممع �تالنت�ص 
. تركيا، �لز�م �ملدعى بالتكافل و�لت�سامم و�لت�سامن برد مبلغ وقدره 710،135 درهم )�سبعمائة وع�سرة �آالف ومائة وخم�سة وثالثون �مارتي( 
بال�سركة  �ل�سريك  �الول  عليه  �ملدعى  �لز�م   : �حتياطيا   ،%9 بن�سبة  �لقانونيه  للمدعي مع �لز�مهم بالفو�ئد �لتاأخرية بو�قع 12% و�لفو�ئد 
710،135 درهم و�لفو�ئد  �م �مل�ساهمة لالن�ساء�ت و�ل�سناعة و�لتجارة باد�ء مبلغ  �لو�رد ��سمها بالعقد �سركة �لو�دي �الخ�سر �ي �ل  �الجنبية 
�لتاأخرية و�لقانونية، ر�بعا : �لزم �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�سامن ب�سد�د مبلغ 100،000درهم كتعوي�ص للمدعي عن �ل�سرر �ملادي و�ملعنوي 
وفو�ت �لك�سب و�خل�سارة. �لز�م �ملدعى عليهم بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2021/11/28 
�ل�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )9396/2021(

�ملنذرين / ورثة �ملرحوم / حممد عبد �خلالق قرقا�ص �مار�تية �جلن�سية
�سد :- �ملنذر�ليه / �سيد مق�سود �أحمد �ساه - هندي �جلن�سية

ل�ذلك ، ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره = 23،700 درهم قيمة �سيكات بدل �الإيجار 
�ملرجتعه �أرقام )15-16-17( �لتي متثل جزء من بدل �الإيجار �مل�ستحق عن 
�لفرته من 2019/10/10 وحتى �خالء �ملاأجور بنهاية عقد �الإيجار بتاريخ 
�أيام من تاريخ تبلغكم بهذ� �الإخطار و�إال �سوف  2020/10/9 وذلك خم�سة 
نلجاأ �إيل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة 
�مل��اأج��ور و �سد�د �ملرت�سدة يف ذمتكم  ببدل �الإي��ج��ار و�الإخ���الء عن ف��رتة �سغل 

و�لر�سوم و �مل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )9400/2021(

�ملنذر : ر�غب عبد�لغفار ر�غب �ل�سرجاين 
�ملنذر �إليه / 1- كاريزما لتعهد�ت �حلفالت

�الإقامة( حمل  )جمهول   - �ساوير�ص  حنا  مدحت   -2
يتوجه �ملنذر بهذ� �الإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما الإنذ�رها باالآتي �ملنذر ينذر ويكلف بالوفاء �ملنذر �ليهما ويعلنهما 
بهذ� �النذ�ر للعلم مبا جاء به ونفاذ مفوله قانونا يف مو�جهتهما ويطالب �ملنذر �ليها ب�سرعة �سد�د قيمة 
�ملديونية �لبالغة مبلغ وقدره 175،000 درهم “مائة وخم�سة و�سبعون �ألف درهم“ يف موعد خم�سة �أيام 
من تاريخ ن�سر هذ� �الإن��ذ�ر ، و�إال ف�سوف يتخذ �ملنذر جتاه �ملنذر �ليها كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة 
ل�سد�د �ملبلغ �ملذكور �أعاله وذلك باإتخاذ طريق �لق�س�اء �س�بيل لكي ي�ستاأدى ح�ق�ه مب�ا يف ذلك �إق�ام�ة �ل�دعاوى 
�ملو�س�وعية و�مل�ستعجلة مب�ا فيه�ا �حل�ج�وز�ت على �حل�سابات �لبنكية و�لرخ�ص �لتجارية و�ملنع من �ل�سفر 
جميع  ع�ن  و�لتعوي�س�ات  �لقانونية  بالفو�ئد  �ملطالبة  مع  حقوقه  كامل  ي�ستاأدى  حتى  �ل�و�س�ول  وترق�ب 

�الأ�سر�ر �لتي حلق�ت ب�ه ج�ر�ء �المتناع عن �سد�د �ملبلغ �ملذكور �أعاله. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6684/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/791 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )140.168.75( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : د�ود عيد حممد ملقاوالت �لتك�سية و�الأر�سيات
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - فندق ميلينيوم بالز� - مكتب رقم 

1902 - �لدور 19 - بالقرب من حمطة �بر�ج �المار�ت للمرتو
�ملطلوب �إعالنه : 1- ماوننت فيو لالأعمال �لفنية �ص.ذ.م.م  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )140168.75( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7244/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 480 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )723.064.20( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : جبل �ل�سر�ج ملقاوالت �لتك�سية و�الر�سيات

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ز�يد - مبنى فندق ملينيوم بالز� - �سقة 19 - مكتب 
رقم 1902 - بالقرب من حمطة �أبر�ج �المار�ت للمرتو

�إعالنه : 1- �سركة �الم��ار�ت ملقاوالت �لطرق حمر عني و�لذيب ذ.م.م - فرع دب��ي  - �سفته :  �ملطلوب 
منفذ �سده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد   : �الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )723064.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1455/2021/18 عقاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �الوىل رقم 91
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )245651( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملدعي:موؤ�س�سة عقار

رقم  مكتب   - �مل��ي��ز�ن��ني   - �الع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  �مل��ط��ار  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
 -  3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:لكرتوين� ب��ري��د   - ه����ات����ف:0506335560   -  9

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبد�هلل رحمه عبد�هلل رحمه �لعوي�ص �ل�سام�سي
�ملطلوب �إعالنه :  1- بانكاج �ساوال �ساندر �ساوال  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )245651( 
لها  وح��ددت   - �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  08.30 �ص يف  �ل�ساعة    2021/12/6 �ملو�فق   �الثنني   يوم  جل�سة 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1445/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ل�سابعة رقم 248

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )244635( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. 

�ملدعي:موؤ�س�سة عقار
رقم  مكتب   - �مل��ي��ز�ن��ني   - �الع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  �مل��ط��ار  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
 -  3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:لكرتوين� ب��ري��د   - ه����ات����ف:0506335560   -  9

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبد�هلل رحمه عبد�هلل رحمه �لعوي�ص �ل�سام�سي
�ملطلوب �إعالنه :  1- م�سباح �حلق قري�سي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )244635( 
لها  وح��ددت   - �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف  �ل�ساعة 09.30 �ص يف قاعة  �ملو�فق  2021/11/29   جل�سة يوم �الثنني  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2704/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 14
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�سوع 
)291.664.40( مئتان و�حد وت�سعني �لف و�ستمائة و�ربعة و�ستون درهم و�ربعني فل�سا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ تقدمي هذه �لعري�سة وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مهما بامل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول 

�المر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:ريتفر لالأ�سباغ و�لطالء - موؤ�س�سة فردية

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �مل�سفح م 26 - ق 85 م�ستودع �ل�سيد نا�سر �سالح �سامل و�خرين بوكالة �ملحامية/
�إميان �لرفاعي - وميثله:�ميان يون�ص حممد ��سماعيل �لرفاعي

�ملطلوب �إعالنهم :  1- �لتميمي للت�سميم �لد�خلي �ص.ذ.م.م 2- متيمي ل�سناعة لو�زم �لت�سميم �لد�خلي �ص.ذ.م.م 
3- خليل حممد ر�سيد �حمد  -  �سفتهم : مدعي عليهم

�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/5 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �الإعالن 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  فردية  موؤ�س�سة   - و�لطالء  لالأ�سباغ  ريتفر  ل�سالح/ 
)291.664.40( مئتان و�حد وت�سعني �لف و�ستمائة و�ربعة و�ستون درهم و�ربعني فل�سا ، و�لفائدة قدرها 5% �سنويا 
وذلك من تاريخ قيد �لدعوى �حلا�سل يف 2021/7/8 وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف و�لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

رئي�س �لق�سممكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

Date 23/ 11/ 2021  Issue No : 13399
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0008691 Civil/ Partial

To Defendant : Zaher Khan Darwish - Unknown Place of Residence : Sharjah 
(investigation ongoing), UNI. 095173494
Please be noted that the plaintiff : Mahmoud Mansour Mohamed, Egyptian, filed 
the above mentioned case requesting the following:- Transfer fines to the defendant 
file and addressing Sharjah transport to execute the same or to be paid by the 
defendant. An amount of AED 39370 and increasing) and transfer the vehicle's 
ownership. - Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees - Notify the 
defendant with the hearing and the statement - The ruling shall have the immediate 
execution pursuant to Article 229, section 5 of the Civil Procedure Law. You are 
requested to attend the hearing on 07/12/2021 before case management office, 
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.5) in person or to 
be represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in order 
to consider the above mentioned case in your capacity as defendant. Notification 
by publication in Arabic & English.
Legal Services Office / Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 11/ 2021  Issue No : 13399
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008331- Civil (Partial)

To the defendant: Shujat Ali Fazal Mabood
Unknown Place of residence : Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers' Building
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Shujat Ali Fazal 
Mabood - Pakistan, requesting the following:
First : Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second : Obligate the defendant to pay an amount of (11862.00 dirhams) Eleven thousand 
eight hundred sixty-two dirhams, and the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
Third : Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 13/12/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 23/ 11/ 2021  Issue No : 13399
Publication of a Judgment Notice 

In Case No. 1547/2021/11 Partial Civil
Held in: First Partial Civil Department no 21
Subject matter of the case : Obliging the defendants to jointly pay the plaintiff an amount of 
3,000,000 (three million) dirhams and the legal interest at the rate of 9% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment, with obligating the defendants to pay expenses 
and in exchange for lawyers' fees.
Plaintiff : Royal United Windows & Metal LLC
Her Addressee : Emirates Emirate of Dubai - Al Qusais Industrial 3 - owned by Dubai Real 
Estate Corporation - Store No. 83- Represented by lawyer/ Eman Al Rifai
Represented by : Eman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai
To be notified : 1- Girish Kumar Changoth as a: defendant
Subject matter of Notice: We inform you that the court, in its session held on 25/08/2021, 
ruled the above mentioned case in favor of Royal United Windows and Metal LLC, The court 
decided to obligate the defendants to pay the plaintiff an amount of (3,000,000) dirhams and 
the legal interest is 5% from the date of the claim until full payment, And obligated them to 
fees and expenses and an amount of 500 dirhams in return for attorney's fees. Judgment in 
attendance is subject to appeal within thirty days from the day following the publication of 
this notice. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and recited publicly.
Preparation
Maryam Mahmoud Ahmed Mohamed Al Zarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 11/ 2021  Issue No : 13399
Publication of a Judgment Notice

In Case No. 2704/2021/16 Partial Civil 
Held in: Fourth Partial commercial Department no 14
Subject matter of the case : Obliging the defendants to jointly pay the plaintiff an amount of 291,664,40 (Two 
hundred ninety one thousand six hundred sixty four dirhams and forty fils) dirhams and the legal interest at 
the rate of 9% from the date of From the date this petition was submitted until the date of full payment, with 
obligating the defendants to pay expenses and in exchange for lawyers' fees With the inclusion of the order of 
urgent implementation without a guarantee. 
Plaintiff Ritfer Pigments & Coatings (Individual Foundation) 
Her Addressee : Emirates Emirate of Abu Dhabi - Mussafah M 26 - Block 85 - Warehouse of Mr. Nasser Saleh Salem 
and others Represented by lawyer/ Eman Al Rifai - Represented by / Eman Younes Muhammad Ismail Al-Rifai 
To be notified/
1- Al Tamimi Interior Design LLC - as a : defendant
2- Tamimi Interior Design Supplies Industry LLC - as a: defendant
3- Khalil Muhammad Rashid Ahmad as a : defendant
Subject matter of Notice : We inform you that the court, in its session held on 05/10/2021, ruled the above-
mentioned case in favor of Ritfer Pigments & Coatings (Individual Foundation), Obliging the defendants to jointly 
pay the plaintiff an amount of 291,664,40 (Two hundred ninety one thousand six hundred sixty-four dirhams and 
forty fils) dirhams and the legal interest at the rate of 5% from the date of filing the case until full payment, And 
obligated them to fees and expenses and an amount of 1000 dirhams in return for attorney's fees, all other requests 
were refused. Judgment in attendance is subject to appeal within thirty days from the day following the publication 
of this notice. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler 
of Dubai, and recited publicly.
Preparation / Latifa Majid Juma Almaa Al Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 11/ 2021  Issue No : 13399
Service through publication

In Case No. 18/2021/1445- Real Estate Summary 
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 244635), the 
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until 
the full payment. 
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No.9, Tel. 0506335560 - Email almarooshi@omalc.ae, 
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified 1- Misbah Ul Haq Qureshi Capacity : Defendant
Service Subject : Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 244635), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Monday 29-11-2021 at 09:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and you have to submit the memos or documents you have to the court at least three 
days prior to the hearing.
Prepared by / Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 23/ 11/ 2021  Issue No : 13399
Service through publication

In Case No. 18/2021/1455- Real Estate Summary 
Heard in FIRST Real Estate Summary Tribunal No. 91
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 245651), 
the charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. 
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address: Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- Email almarooshi@omalc.ae, 
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified 1- Pankaj Chawla Shander Chawla Capacity : Defendant
Service Subject : Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 245651), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Monday 06-12-2021 at 08:30 AM on online court hearing was determined 
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and you have to submit the memos or documents you have to the court at least three 
days prior to the hearing.
Prepared by / Alyaa Mohammed Alhaj

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS



املال والأعمال
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م�سوؤولون وقادة اأعمال يدعون اأ�سحاب املواهب 
لال�ستفادة من الأنظمة املحفزة يف دولة الإمارات

•• ال�سارقة -وام:

�الأعمال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر  �لفال�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  �أك��د 
ت�سكل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  و�مل�ساريع 
حا�سنة لدعم �أ�سحاب �ملو�هب و�ملهار�ت و�الأفكار �ملبتكرة من رو�د �الأعمال 
ت�ساعد  ومرنة  م�سجعة  ومالية  و�إ�ستثمارية  �قت�سادية  �أنظمة  توفر  عرب 
�ل�سركات منذ �لبد�يات �الأوىل للتاأ�سي�ص على �النطالق نحو �لنجاح وفق 
�لن�سخة �خلام�سة  قاعدة �سلبة. جاء ذلك يف �جلل�سة �الفتتاحية الأعمال 
من مهرجان �ل�سارقة لريادة �الأعمال �لتي حملت عنو�ن “50 عاماً على 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة: منو �أمة ريادية” حيث �سارك يف �جلل�سة 
غندور  ف��ادي  من  كل  �لفال�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  جانب  �إىل 
�لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة “وم�سة كابيتال” وماغنو�ص �أول�سون �ل�سريك 

�ملوؤ�س�ص ل�سركة “كرمي«.
تعزيز  �ملتنامي يف  ودوره  �لنا�سئة  �ل�سركات  �أهمية قطاع  وناق�ست �جلل�سة 
�لالزمة  و�خل��ط��و�ت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �القت�سادي  �لنمو 
لالرتقاء به وتطويره �إىل جانب �لعو�مل �ملوؤثرة يف منو هذ� �لقطاع خالل 
�لوطني  بعيدها  لالحتفال  ت�ستعد  �لدولة  �أن  خا�سة  �ملقبلة  عاماً   50 �ل� 

و�لذكرى �خلم�سني لتاأ�سي�سها.
وقال معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفال�سي لدينا يف �لوز�رة فريق متميز 
لدعم وت�سجيع ريادة �الأعمال وخالل فرتة �جلائحة قدمت حكومة دولة 
رو�د  وت�سجيع  �الأع��م��ال  تدفق  على  للمحافظة  حتفيزية  حزماً  �الإم���ار�ت 
و�ل�سر�كات  �لكثر من �حللول  باأعمالهم ولدينا  �الإ�ستمر�ر  �الأعمال على 
مع �لبنوك مل�ساعدة �ل�سركات �لنا�سئة يف �لتمويل وفتح �حل�سابات �إىل جانب 
توفر حلول �لتحول �لرقمي وقد �أدت �ل�سيا�سات �حلكومية �لتحفيزية �إىل 

م�ساعفة �لتمويل �ملقدم لل�سركات �لنا�سئة عدة مر�ت .
�الأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر  �لفال�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  ودع��ا 
�ملبتكرة  �الأف��ك��ارة  و�أ�سحاب  �الأعمال  رو�د  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  و�مل�ساريع 
ريادة  ل��رع��اي��ة  �ل��دول��ة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  �ملنظومة  م��ن  لال�ستفادة 
�الأعمال  رو�د  �أن  موؤكد�ً  و�ملهار�ت  �ملعارف  �إكت�ساب  يف  و�الإ�ستمرر  �الأعمال 
�سي�سهمون يف حتقيق �ملزيد من �الإجنازت للدولة يف �خلم�سني عاماً �ملقبلة. 
من جهته حتدث فادي غندور عن رحلته يف ريادة �الأعمال �لتي بد�أها يف 
دولة �الإمار�ت منذ ثمانينيات �لقرن �ملا�سي و�لتحديات �لتي و�جهته م�سر�ً 
�إىل �أن �لبيئة �الإقت�سادية تطورت ب�سكل كبر و�أ�سبحت �سناعة �الأعمال يف 

�لدول ملهمة للكثر من �أ�سحاب �مل�ساريع �لنا�سئة حول �لعامل.

اتفـاقية تعـاون بني اجتماعية 
ال�ســـارقة و�سيدات اأعمــــال عجمان

•• ال�سارقة-الفجر:

�أعمال  �سيد�ت  وجمل�ص  �ل�سارقة،  يف  �الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  وقعت 
من  منهما  ك��ل  ي�ستفيد  بحيث  �ل��ط��رف��ني،  ب��ني  ت��ع��اون  �تفاقية  ع��ج��م��ان، 
خ��رب�ت �الآخ��ر، خا�سة يف جمال رو�د ور�ئ��د�ت �الأع��م��ال.  ووق��ع �التفاقية 
كال من عفاف �إبر�هيم �ملري رئي�ص د�ئرة �خلدمات �الجتماعية يف �ل�سارقة 
و�لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي رئي�ص جمل�ص �سيد�ت �أعمال عجمان، ع�سو 
�عمال  �سيد�ت  )�الأح��د( يف مقر جمل�ص  يوم  �إد�رة غرفة عجمان،  جمل�ص 
عجمان. وباملنا�سبة عربت عفاف �ملري، عن �رتياحها لتوقيع هذه �التفاقية 
و�لتي من �ساأنها �إفادة �سريحة عري�سة من �أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرة من 
ربات �لبيوت وتفتح �أمامهن �ل�سبل لتو�سيع �آفاق م�ساريعهن �لتجارية �ىل 
بتمكني  �الجتماعية  بد�ئرة �خلدما�ت  �ملنوط  �لدور  على  موؤكدة  �لعاملية، 
�ملر�أة وم�ساعدتها على �النطالق مب�ساريع تدعمها ماديا ومعنويا، خا�سة 
و�ن �هتمام �لد�ئرة يت�سل بنماذج كثرة من �ل�سيد�ت، كاالأر�مل و�ملطلقات 
دورها  ويكمن  �لنماذج  من  وغرهن  و�ملعنفات  �ملنازل  ورب��ات  و�ملهجور�ت 
�آفاق  �إعادة �لثقة، و�لتمكني �جتماعيا و�قت�ساديا وماديا ونف�سيا، وفتح  يف 
جديدة، و�اللتفات و�الهتمام بهن �أكرث من �لنماذج �الأخرى �مل�ستقرة من 
�ل�سيد�ت. وقالت �ملري: جاءت �التفاقية �إنطالقاً من �لرغبة �مل�سرتكة بني 
وتقدير�  بالدولة،  �لتنمية  وب��ر�م��ج  خطط  بو�سع  �مل�ساهمة  يف  �لطرفني 
للم�سالح �مل�سرتكة يف تطوير �لعالقات �لثنائية، و�إميانا باأن �لتعاون بني 
�مل�سرتك،  �لتعاون  على  �الإت��ف��اق  مت  �ملحلية،  �لتنمية  يف  ي�ساهم  �لطرفني 
بهدف دعم فر�ص �لتعاون بني �لطرفني ال�ستفادة كل منهما من �إمكانيات 

�الآخر يف جماالت �لتعاون.

اأدنوك للتوزيع تد�سن جياًل 
جديدًا من متاجر التجزئة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ُتعد �أدنوك للتوزيع، �ل�سركة �لر�ئدة على م�ستوى دولة �الإمار�ت يف قطاع 
�أول �سركة لبيع �لوقود بالتجزئة على م�ستوى  �لوقود ومتاجر �لتجزئة، 
�ل�سرق �الأو�سط تطلق �جليل �جلديد من تقنيات �لت�سوق �لع�سرية �ملتمثلة 
�ل��دف��ع دون  �ل��ذي يتم فيه  بالكامل  �لتحكم  ذ�ت��ي  �أدن���وك  يف متجر و�ح��ة 
�أحدث نظم  �ل�سركة  �إىل وجود حما�سب، حيث تقدم  تالم�ص ودون حاجة 
�لدفع �حلديثة غر �لنقدية ودون تالم�ص لتعزز بذلك بيئة �لت�سوق عرب 

تقنيات  �لذكاء �ال�سطناعي. 
وبهذ� يتفادى �لعمالء �لذين على عاجلة من �أمرهم �النتظار حلني تفرغ 
�لتجزئة،  �حلالية يف متاجر  �لذ�تية  �لبيع  نقاط  �لعاملني. وعلى خالف 
م�سح  فقط   عليهم  بل  م�سرتياتهم،  م�سح  �لعمالء  من  �الأم��ر  يتطلب  ال 
�لبطاقة �مل�سرفية �أو بطاقة �لهوية �الإمار�تية �أو م�سح رمز �ل���QR، و�خذ 
م�سرتياتهم و�خلروج، حيث يتم خ�سم قيمة �مل�سرتيات بعد مغادرة �لعميل 
��ستخدمها  �لتي  �مل�سرفية  �لبطاقة  �أو  �لتطبيق  طريق  عن  �إم��ا  للمتجر 
�أو  �لتطبيق  يف  �ل�����س��ر�ء  عملية  تفا�سيل  جميع  وحُت��ف��ظ  �ملتجر؛  ل��دخ��ول 

�الإي�سال �الإلكرتوين.
وبهذه �ملنا�سبة، قال �ملهند�ص بدر �سعيد �للمكي، �لرئي�ص �لتنفيذي الأدنوك 
�إحد�ث تغير�ً  �إىل  �أدنوك �ملعزز  “ن�سعى من خالل متجر و�حة  للتوزيع: 
جذرياً يف طريقة ت�سوقنا، وتغير مفهوم �لت�سوق عرب جتربة �أ�سهل و�أ�سرع 
و�أكرث ر�حة من ذي قبل. كما ُيعد ��ستخد�م �الأنظمة �لرقمية جزء �أ�سا�سياً 
�لعمالء، وميثل متجر و�حة  �ملتو��سلة لتعزيز جتربة ت�سوق  من جهودنا 

�أدنوك �ملتطور هذ� جوهر هذه �ال�سرت�تيجية.

خالل كلمته الفتتاحية بالقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 2021

�سلطان اجلابر: ا�سرتاتيجية الإمارات لل�سناعة و التكنولوجيا املتقدمة تعك�س روؤية القيادة الر�سيدة لقطاع م�ستدام

•• دبي -وام:

وزير  �جلابر  �أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  �أك��د 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �أن �لروؤية �ل�سديدة 
للقيادة �لر�سيدة يف دولة �الإمار�ت وتوجيهاتها بتطوير 
�قت�ساد م�ستد�م ومتنوع للخم�سني عاما �ملقبلة ت�سكل 
منوذجا عامليا للتنمية �القت�سادية �مل�ستندة �إىل �ملز�يا 

�لتناف�سية وبيئة �الأعمال �ملتقدمة.
�لعاملية  بالقمة  و�مل�ساركني  باحل�سور  معاليه  ورحب 
لل�سناعة و�لت�سنيع 2021 يف ن�سختها �لر�بعة ودعا 
�ل�سناعية  �لثورة  طاقات  من  �لكاملة  �ال�ستفادة  �إىل 
�لر�بعة �لتي �أطلقت دولة �الإمار�ت منوذجا متكامال 

لتطبيقاتها يف �ملجال �ل�سناعي.
تنظمها  �لتي  للقمة  �الفتتاحية  �لكلمة  ذلك يف  جاء 
مع  بالتعاون  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة 
“يونيدو”  منظمة �الأمم �ملتحدة للتنمية �ل�سناعية 
وت�ستمر حتى 27 نوفمرب �جلاري وتت�سمن معر�سا 
 2020 �إك�سبو  يف  للمعار�ص  دب��ي  مركز  يف  �سناعيا 
دبي. ووجه معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر 
لل�سر�كة مع  �ل��ع��امل  ل��دول  دع��وة مفتوحة  كلمته  يف 
�لدويل  �لتعاون  لتعزيز  جهودها  يف  �الإم����ار�ت  دول��ة 
و��ستثمار  وم���زده���ر،  م�����س��رق  م�ستقبل  ب��ن��اء  ب��ه��دف 
�إىل  م�سر�  و�ل��و�ع��دة،  �لعديدة  �مل�ستقبلية  �لفر�ص 
�أنه ال م�ستقبل الأي �قت�ساد منعزل، و�أن ت�سريع �لنمو 
�إىل ت�سافر �جلهود، وخلق منظومة  و�لتقدم يحتاج 

�سناعية فعالة ومتكاملة.
�ل�سناعي  �لقطاع  �ل�سوء على تطور  �ألقى معاليه  و 
�ل�سناعية  �ل���ث���ور�ت  “�ساهمت  ق����ال:  و   .. �ل��ع��امل��ي 
�الإجمايل  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��اجت  ت��ع��زي��ز  يف  �الأوىل  �ل��ث��الث 
ت��اري��خ��ي��ة.. كما  �إىل م�����س��ت��وي��ات  �ل��ع��امل��ي و�رت���ف���اع���ه 
و  لالإن�سان  �ملتوقع  �لعمر  متو�سط  زي��ادة  �ساهمت يف 
 .. 15 �سعفا  �لعاملي مبقد�ر  �رتفاع متو�سط �لدخل 
حيث  �لر�بع  �ل�سناعي  �لع�سر  بد�ية  حاليا  ون�سهد 
بتطوير  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  ب����د�أت 

�لنمو  دف��ع  يف  م�ساهمته  وتعزيز  �ل�سناعي،  �لقطاع 
�لتقنيات  �أثر  �إىل  و تطرق معاليه  �لعاملي«.  و�لتقدم 
�أمثلة،  عدة  و�أعطى  �الأد�ء،  كفاءة  تعزيز  يف  �ملتقدمة 
منها �أن “�لطباعة ثالثية �الأبعاد” �ساعفت �إنتاجية 
ع���دد م��ن �ل��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى م���دى �ل�����س��ن��و�ت �خلم�ص 
عملية  يف  �الآلة”  “تعلم  تقنيات  �ساهمت  و  �ملا�سية 
�أدى  �للقاحات خالل جائحة كوفيد-19 ما  تطوير 
عدد�  و�أن��ق��ذ  �ل�سريرية،  �ل��ت��ج��ارب  وق��ت  ت��وف��ر  �إىل 
�ملتقدمة  �لتقنيات  ق��درة  و�أك���د  �الأرو�ح..  م��ن  كبر� 
�إيجابي.  �إح����د�ث ف���رق  و�ل���ذك���اء �ال���س��ط��ن��اع��ي ع��ل��ى 
�أن  �أحمد �جلابر  �سلطان بن  �لدكتور  و�أو�سح معايل 
�الإمار�ت،  دولة  لل�سناعة يف  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية 
قيمة  حتقيق  يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات  على  ت��رك��ز 
�حلديثة  �لتقنيات  تطبيق  وت�سريع  عالية،  �إ�سافية 
و�ل��ت�����س��ن��ي��ع، وتنويع  �ل�����س��ن��اع��ة  يف ج��م��ي��ع جم����االت 
تناف�سية  وتعزيز  �مل�ستد�م،  �لنمو  �القت�ساد، وحتقيق 
وز�رة  ه��دف  لتحقيق  وذل���ك  �ل�سناعية،  �لقطاعات 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة مب�ساعفة م�ساهمة 
�لقطاع �ل�سناعي يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل للدولة 

خالل �أقل من ع�سر �سنو�ت.
�أك��رب يف  “ نعمل على حتقيق قيمة   : ق��ال معاليه  و 
�لقطاعات �لتي منتلك فيها خرب�ت ومز�يا تناف�سية 
و  �لكيماويات،  �لطاقة، وقطاعات  ذلك قطاع  مبا يف 
�ملعد�ت  و  �لثقيلة  و�ل�سناعات  و�ملعادن،  �لبال�ستيك، 
�لقطاعات  �ال�ستثمار يف  �سرنكز على  و  �لكهربائية.. 
�ل�سحية،  �ل���رع���اي���ة  ذل����ك  يف  مب���ا  �الأول�����وي�����ة،  ذ�ت 
كما  �ملتقدمة..  و�ل�سناعات  �لزر�عية،  و�لتكنولوجيا 
ن�سعى لتحقيق �لقيمة يف �لقطاعات عالية �الأد�ء مثل 

�لتكنولوجيا �حليوية و�لف�ساء«.
وز�رة  �أن  معاليه  �أو���س��ح  �مل�ستقبلية  �خل��ط��ط  ع��ن  و 
�ل�سناعة �سرتكز على زيادة م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي 
يف بناء �قت�ساد يكون �الأف�سل و �الأن�سط عامليا و ذلك 
متا�سيا مع “مبادئ �خلم�سني” �لتي �أطلقتها �لقيادة 
�ل��ر���س��ي��دة كخطة ت��ن��م��وي��ة ���س��ام��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز �ل��ن��م��و و 

�الزدهار يف �ل�سنو�ت �خلم�سني �لقادمة.
و �أكد معايل وزير �ل�سناعة و �لتكنولوجيا �ملتقدمة �أن 
دولة �الإمار�ت تدعو �ل�سركاء لالن�سمام �إىل م�سرة 
تعزيز �لنمو �ل�سناعي، وتعتمد على �إبر�م �ل�سر�كات 
من  م�ستفيدة  �ل�سناعية،  قاعدتها  لتو�سيع  �لذكية 
بنية  م��ن  متتلكها  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة  �لتناف�سية  �مل��ز�ي��ا 
�إىل  ب�سهولة  �لو�سول  وميزة  �مل�ستوى  عاملية  حتتية 
من  متنوعة  وجم��م��وع��ة  �ل��ط��اق��ة،  م�����س��ادر  خمتلف 
�ملو�د �الأولية و�لتنوع و�النفتاح �لثقايف �لذي يكر�سها 

وجهة للمو�هب من �أكرث من 200 جن�سية.
و �أ�سار معاليه �إىل �ملز�يا �لتي توفرها دولة �الإمار�ت 
�الأطر  تطوير  خالل  من  تعزيزها  على  تعمل  و�لتي 
�الأمد  طويلة  �إق��ام��ة  ت��اأ���س��ر�ت  وت��وف��ر  �لتنظيمية 
للم�ستثمرين، ورو�د �الأعمال، و�ملهنيني ذوي �ملهار�ت 
�لعالية، وت�سهيل �لو�سول �إىل �لتمويل بالتعاون مع 

“م�سرف �الإمار�ت للتنمية«.
جائحة  م��ن  �مل�ستفادة  �ل��درو���ص  �إىل  معاليه  �أ���س��ار  و 
عامليا،  و�لت�سنيع  �ل�سناعة  لقطاع  بالن�سبة  ك��ورون��ا 
يف  �لطلب  �ختفاء  مع  كبر�  �نخفا�سا  عانى  و�ل��ذي 
عودة  تبعتها  و�لتي  كبرة،  ب�سرعة  �لقطاعات  بع�ص 
�الأ���س��رع منذ خم�سني  �لطلب مب��ع��دالت ه��ي  �رت��ف��اع 
�سال�سل  على  م�سبوقة  غ��ر  �سغوطا  خلق  م��ا  ع��ام��ا، 
ت��ع��زي��ز مرونة  ي�ستدعي  م��ا  �ل��ع��امل��ي��ة، وه���و  �ل��ت��وري��د 
�ل�سناعية،  �ل��ق��در�ت  كفاءة  ورف��ع  �لتوريد،  �سال�سل 
وم���ر�ق���ب���ة و���س��ب��ط �ل��ت��ك��ل��ف��ة، وت��ب��ن��ي من����اذج �أعمال 
�لتحديات  م��ع  ك��ب��رة  بفعالية  �لتعامل  تتيح  م��رن��ة 
�إ�سافة �إىل تنويع  و�ال�ستفادة من �لفر�ص �جلديدة، 
م�سادر �الإمد�د�ت وتو�سيع قائمة �الأ�سو�ق �مل�ستهدفة، 
وت��ع��زي��ز �مل��ي��ز�ن��ي��ات �لعمومية م��ن خ��الل م��زي��ج من 
منا�سبة،  ب�سروط  و�لتمويل  �لنقدية،  �الحتياطات 

وبناء �ل�سر�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص.
و تطرق معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر �إىل 
“م�ساريع �خلم�سني” �لتي �أطلقتها �لقيادة �لر�سيدة 
يف دولة �الإمار�ت لو�سع �أ�سا�ص �لنمو للعقود �خلم�سة 

��سرت�تيجية  حتتله  �ل���ذي  �مل��ت��ق��دم  و�مل��وق��ع  �ملقبلة، 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �سمن هذه �مل�ساريع 
بالذكرى  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  �ح���ت���ف���ال  “مع   : وق�����ال 
�لر�سيدة  �لقيادة  و�سعت  �الحت���اد،  لقيام  �خلم�سني 
�لقادمة  ع��ام��ا  للخم�سني  م��زده��ر  مل�ستقبل  روؤي��ت��ه��ا 
�القت�ساد  بناء  يف  �مل�ساهمة  يف  �ل�سناعة  دور  ويتمثل 

�الأف�سل و�الأن�سط يف �لعامل«.
�أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  م�ساركة  �سهدت  و 
�جلابر يف فعاليات �ليوم �الأول للقمة �جتماعات مع 
�ململكة  يف  �ملعدنية  و�ل���رثوة  �ل�سناعة  وزي���ر  م��ع��ايل 
�لعربية �ل�سعودية معايل بندر بن �إبر�هيم �خلريف، 
و�ل���ل���ورد ج���ري ج��رمي�����س��ت��ون، وزي����ر �ال���س��ت��ث��م��ار يف 
�ل�سناعية  و�ال�سرت�تيجية  و�لطاقة  �الأع��م��ال  وز�رة 
يف �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة، وم��ع��ايل ك��اري��ن �حل����ر�ر وزيرة 
يف  �ملائية  و�مل��و�رد  و�لطاقة  �لوطنية  �لتحتية  �لبنية 
دولة �إ�سر�ئيل. و ح�سر معاليه توقيع مذكرة تفاهم 
و�سركة  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  بني 
برنامج  لتطبيق  تهدف  لالأملنيوم  �لعاملية  �الم���ار�ت 
�مل�����س��اف��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل�سرتيات  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة 
فر�ص  ب�ساأن  و�ل��ت��ع��اون  و�خل��دم��ات،  لل�سلع  و�لعقود 
�لنمو يف �سناعة �الأملنيوم يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وت�سكيل جلنة عمل م�سرتكة بهدف تقييم ومناق�سة 
و�لدرو�ص  �لدعم  وتوفر  �لربنامج  تنفيذ  متطلبات 

�مل�ستفادة من �خلرب�ت �ل�سابقة.

جمارك دبي تعر�س جتربتها بالتفتي�س اجلمركي لوفد من الدومينيكان

ت�ست�سيفه غرفة دبي حتت �سعار اقت�ساد امل�ستقبل: اجليل القادم من غرف التجارة

انطالق اأعمال الن�سخة الثانية ع�سرة من موؤمتر غرف التجارة العاملية يف دبي

•• دبي-وام:

��ستعر�ست جمارك دبي خالل ��ستقبالها 
وفد�ً من جمهورية �لدومينيكان جتربة 
و�مل�ساريع  �مل���ب���ادر�ت  و�أف�����س��ل  �ل���د�ئ���رة 
�لتفتي�ص  قطاع  يف  �ملطبقة  �لتطويرية 

�جلمركي.
حمبوب  �أح��م��د  ���س��ع��ادة  �ل��وف��د  ��ستقبل 
ملوؤ�س�سة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص  م�����س��ب��ح 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة �ملدير 
�لب�ستكي  حممود  و  دبي  جلمارك  �لعام 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف دبي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لعاملية  �لعاملية_ مو�نئ دبي  �لتجارية 

ومن�سور �ملالك �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
جمارك  يف  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  و  �ل�����س��ي��ا���س��ات 
و�ملر�كز  �الإد�ر�ت  م��در�ء  وع��دد من  دبي 
�جلمركية يف جمارك دبي، و�سم �لوفد 
كا�ستانيو�ص  خ��ول��ي��و  ����س���ع���ادة  �ل����ز�ئ����ر 
يف  �لدومينيكان  جمهورية  �سفر  زوي��ن 
�إدو�ردو �سانز لوفاتون  �الإمار�ت و�سعادة 

مدير عام جمارك �لدومينيكان.
و�أك�����د �أح���م���د حم���ب���وب م�����س��ب��ح حر�ص 
نقل  على  م�ستمرة  ب�سفة  دب��ي  ج��م��ارك 
جتربتها �جلمركية �لر�ئدة �إىل �الأ�سقاء 
و�الأ�سدقاء وذلك يف �إطار روؤيتها �الإد�رة 
لت�سهيل  ع���امل���ي���اً  �ل����ر�ئ����دة  �جل��م��رك��ي��ة 

�ل��ت��ج��ارة �مل�����س��روع��ة..م��ن��وه��ا �ن زي���ارة 
جهود  ال�ستعر��ص  فر�سة  �سكلت  �لوفد 
�لتفتي�ص  قطاع  تطوير  يف  دبي  جمارك 
�جلمركي و�الرتقاء باالأنظمة �ملقدمة يف 
يحتذى  منوذجاً  تعد  و�لتي  �ملجال  هذ� 
�لفح�ص  �أج����ه����زة  �أح������دث  وك���ذل���ك  ب���ه 

و�لتفتي�ص.
�ل�سويدي  ع���ادل  �مل��ه��ن��د���ص  و����س��ت��ع��ر���ص 
جمارك  يف  �ل��ف��ن��ي  �ل��دع��م  �إد�رة  م��دي��ر 
�ملبتكرة  �مل��ب��ادرة  “�سياج”  م�سروع  دب��ي 
لو�سع حد فا�سل بني �حلرم �جلمركي 
دب���ي م��ن خالل  �إم����ارة  ومنطقة دخ���ول 
�سياج �فرت��سي ذكي يتكون من كامر�ت 

ع���ال���ي���ة �جل�������ودة ت��غ��ط��ي ك���اف���ة �أرج������اء 
وح�سا�سات  للمنافذ  �جل��م��رك��ي  �حل���رم 
حركة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ل��ل��ت��ح��ك��م  ور�د�ر�ت 
بعملية  للقيام  و�الأ���س��خ��ا���ص  �لب�سائع 
�ل��ت��ح��ل��ي��ل و�ال���س��ت��ب��اه وت�����س��ع��ى جمارك 
دب��ي م��ن خ��الل �الرت��ق��اء ب��امل�����س��روع �إىل 
�لبحرية  �مل��ن��اف��ذ  على  �ل��رق��اب��ة  ت�سديد 
باالعتماد  و�القت�ساد  �ملجتمع  حلماية 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة م��ث��ل �لذكاء  ع��ل��ى 
لك�سف  �ملتطورة  و�الأجهزة  �ال�سطناعي 
بطائر�ت  ب��اال���س��ت��ع��ان��ة  �مل��م��ن��وع��ة  �مل����و�د 
جمهزة  “وزو�رق  “�لدرون  طيار  ب��دون 
ب��اأن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة ق����ادرة ع��ل��ى مر�قبة 
مو�نئ  �إىل  دخولها  قبل  �ل�سفن  وتتبع 

�ملنطقة .
مدير  �ل�سماك  ف��الح  عر�ص  جانبه  من 
نظام   2 �ملبني  �مل�سافرين  عمليات  �أول 

•• دبي-الفجر:

�أعمال  دب��ي  �ل��ث��الث��اء يف  �ل��ي��وم  تنطلق 
�لن�سخة �لثانية ع�سرة من موؤمتر غرف 
تنظمه غرفة  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
دبي بالتعاون مع �الحتاد �لعاملي لغرف 
�لتجارة �لتابع لغرفة �لتجارة �لدولية 
يف مدينة جمر� يف دبي خالل �لفرتة 
نوفمرب  م���ن   25 وح��ت��ى   23 ب���ني  م���ا 
�مل�ستقبل:  “�قت�ساد  �سعار  حتت  �ملقبل 

�جليل �لقادم من غرف �لتجارة«.
�ملوؤمتر  �ل��ن�����س��خ��ة م���ن  وت��ك��ت�����س��ب ه���ذه 
�لتي  �الأوىل  �ملرة  لكونها  �أهمية خا�سة 

يقام فيها �ملوؤمتر بعد �جلائحة، ونظر�ً 
على  �ملطروحة  �ملو��سيع  وغنى  لتنوع 
�ملوؤمتر  وي�ستقطب  �الأع���م���ال.  ج���دول 
�أكرث  م�����س��ارك م��ن   1000 �أك����رث م��ن 
من 100 دولة، باالإ�سافة �إىل ما يزيد 
عن 80 من كبار �ملتحدثني �لر�سميني 
40 جل�سة حو�رية ونقا�سية وور�سة  يف 

عمل.
تتيح  م��ث��ال��ي��ة  من�سة  �مل���وؤمت���ر  وي�����س��ك��ل 
ليناق�سو�  �ل��ف��ر���س��ة  ف��ي��ه  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
�أم��������ام حركة  و�ل����ف����ر�����ص  �ل���ت���ح���دي���ات 
�النتعا�ص  و�آف�������اق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة 
ب��ع��د ف���رتة غ��ر م�سبوقة  �الق��ت�����س��ادي 

من �النكما�ص و�لتحديات �لتي �أفرزتها 
جائحة كوفيد 19، و�إبد�ء �آر�ئهم حول 
�لرقمية  �ل���ث���ورة  ظ���ل  يف  �ل���غ���رف  دور 
و�ملتغر�ت �القت�سادية �لعاملية، و�لدور 
�أن تقوم به �لغرف خلدمة  �لذي يجب 

�أع�سائها خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�الأيام  م��د�ر  على  �ملتحدثون  وي�����س��ارك 
حو�رية  جل�سات  يف  للموؤمتر  �ل��ث��الث��ة 
ذ�ت  �مل��و���س��وع��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ملناق�سة 
منظومة  وم��ن��ه��ا  �مل�����س��رتك  �اله���ت���م���ام 
�ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ف��ر���ص ب��ال�����س��ن��ة لغرف 
و�لدور  �ل��ع��امل،  ح��ول  �لعاملية  �لتجارة 
�لقطاعني  ب���ني  ل��ل�����س��ر�ك��ات  �مل��ت��ن��ام��ي 

�ل�سحة  ومعاير  و�خل��ا���ص،  �حلكومي 
و�ل�سالمة، ومرونة �الأعمال و�ال�ستعد�د 
لالأزمات و�ملخاطر �مل�ستقبلية، و�لدعم 
�ملتغر�ت  ظ��ل  يف  للقطاع  �للوج�ستي 
�ل�سرورية  �الأدو�ت  وحتديد  �جلديدة، 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  �ال�ستثمار  لت�سهيل 

�جلائحة. 
�لتجارة  غ����رف  م���وؤمت���ر  وي��ن��ظ��م  ه����ذ� 
�لعاملية من قبل �الحت��اد �لعاملي لغرف 
�لتجارة كل عامني يف مدينة خمتلفة، 
وي��ع��د �مل��ن��ت��دى �ل����دويل �ل��وح��ي��د �لذي 
يتيح ل�سناع �لقر�ر على م�ستوى �لغرف 
�الآر�ء  لتبادل  �لفر�سة  �الأعمال  ورجال 

�لنظام  يتيح  و  �ل��ذك��ي  �ملبكر  �الإف�����س��اح 
مطار�ت  ع��رب  �الإم�����ار�ت  �إىل  للقادمني 
و  /�لب�سائع  ع��ن  �مل�سبق  �الإف�����س��اح  دب��ي 
�الأمتعة �ل�سخ�سية و�لهد�يا و �لعمالت 
�مل��ع��دن��ي��ة و�مل���ب���ال���غ �ل��ن��ق��دي��ة/ �ل������و�ردة 
�لتطبيق  ي��وف��ر  ك��م��ا  �مل�����س��اف��ر  ب�سحبة 
�لو�ردة  �ملعامالت  �جن��از  طلب  خا�سية 
يخت�سر  مبا  �ل��دول��ة  �إىل  �لو�سول  قبل 
وقت عبورهم عرب �مل�سار �الأحمر الإنهاء 
�الإج�������ر�ء�ت �جل��م��رك��ي��ة يف �أق����ل م���ن 4 
ت��ط��ب��ي��ق حت�سيل  ت���ن���اول  دق���ائ���ق..ك���م���ا 
�لكرتوين  ب��رن��ام��ج  وه���و  �الأد�ء  ك��ف��اءة 
�لتفتي�ص وقيا�ص �الأد�ء  لتوثيق عمليات 
�مل��ف��ت�����س��ني يف جميع  �ل��وظ��ي��ف��ي جل��م��ي��ع 
بجمارك  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل��ت��ف��ت��ي�����ص  �ق�����س��ام 
و�لتطبيقات  ب��االأن��ظ��م��ة  ورب��ط��ه��ا  دب���ي 

�لد�عمة.

و�خلرب�ت وبناء عالقات عمل متينة.
غرف  ج��ائ��زة  �مل��وؤمت��ر  �سيحت�سن  ك��م��ا 
�لربنامج  تعترب  �لتي  �لعاملية،  �لتجارة 
�لعاملي �لوحيد لتكرمي وتقدير �مل�ساريع 
و�ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي �عتمدتها غرف 
�لتجارة و�ل�سناعة حول �لعامل. وتعترب 
غ���رف���ة �ل���ت���ج���ارة �ل���دول���ي���ة، �ل���ت���ي يقع 
باري�ص،  �لفرن�سية  �لعا�سمة  يف  مقرها 
�أكرب   ،1919 �لعام  يف  تاأ�س�ست  و�لتي 
�لعاملي  �الأع��م��ال  ق��ط��اع  ت��دع��م  منظمة 
وتهتم مب�ساحله، حيث متثل �أكرث من 
45 مليون �سركة وموؤ�س�سة يف �أكرث من 

100 دولة حول �لعامل.

- العامل يقف على عتبة مرحلة جديدة عنوانها تطبيقات الثورة ال�سناعية الرابعة
- الإمارات �ستحافظ على مزاياها التناف�سية و�ستعززها ل�سمان ريادتها العاملية

- تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة بداأت بتطوير القطاع ال�سناعي وتعزيز م�ساهمته يف دفع النمو والتقدم العاملي

الثالثاء   23  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13399  
Tuesday     23   November   2021   -  Issue No   13399



26

املال والأعمال

برعاية حممد بن را�سد.. من�سور بن زايد ي�سهد انطالق القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 2021 يف اإك�سبو دبي
•• دبي-وام:

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
“رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو  �سهد  �هلل” 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
وزي���ر ���س��وؤون �ل��رئ��ا���س��ة �ن��ط��الق فعاليات 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة   “ م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�سخة 
لل�سناعة و�لت�سنيع” �لتي تنظمها وز�رة 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة بالتعاون 
للتنمية  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
حتى  وت�����س��ت��م��ر  “يونيدو”  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
معر�سا  وتت�سمن  �جل���اري  نوفمرب   27
للمعار�ص  دب���ي  وذل����ك مب��رك��ز  ���س��ن��اع��ي��ا 
ح�سر  دب�����ي«.   2020 “�إك�سبو  ���س��م��ن 
�جلل�سة �الفتتاحية للقمة �لتي تقام حتت 
توظيف  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات:  “�الرتقاء  ���س��ع��ار 
�الزدهار”..  لتحقيق  �لرقمية  �لتقنيات 
ف��خ��ام��ة حم��م��د ول����د �ل�����س��ي��خ �ل���غ���زو�ين 
�ملوريتانية  �الإ�سالمية  �جلمهورية  رئي�ص 
�ل�����س��ق��ي��ق��ة ���س��ي��ف ���س��رف �ل��ق��م��ة ومعايل 
وزير  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �لدكتور 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �لرئي�ص 
�الإمار�تي  �جل��ان��ب  ع��ن  للقمة  �مل�����س��ارك 
�الأمريكي  �لرئا�سي  �ملبعوث  وجون كري 
�خلا�ص ل�سوؤون �لتغر �ملناخي ويل يونغ 
�ملدير �لعام ملنظمة �الأمم �ملتحدة للتنمية 
�مل�سارك  �ل��رئ��ي�����ص  “يونيدو”  �ل�سناعة 
�سليم  ب���در  و  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ع��ن  للقمة 

�سلطان �لعلماء رئي�ص �للجنة �لتنظيمية 
وكبار  و�لت�سنيع  لل�سناعة  �لعاملية  للقمة 
�مل�سوؤولني باالأمم �ملتحدة و25 وزير� �إىل 
وروؤ�ساء  عامليني  وخ��رب�ء  م�سنعني  جانب 
�ل�سناعية  �ل�سركات  لكربيات  تنفيذيني 

�لعاملية.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  وق���ال 
نهيان �إن دولة �الإمار�ت، وبف�سل توجيهات 
“م�ساريع  ع��رب  رك��زت  �لر�سيدة،  �ل��ق��ي��ادة 
�قت�سادها  وتعزيز  بناء  على  �خلم�سني” 

ع��امل��ي��ا، وذلك  و�الأن�����س��ط  �الأف�����س��ل  ليكون 
من خالل خطة تنموية �ساملة وطموحة 
�ملوؤ�سر�ت  يف  �ل����ري����ادة  حت��ق��ي��ق  ل�����س��م��ان 
�القت�سادية �حليوية وتقوية مكانة �لدولة 
�ملحورية يف �القت�ساد �لعاملي. و�أكد �سموه 
�ال�ست�سر�فية  �لر�سيدة  �لقيادة  روؤي��ة  �أن 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  لقطاع 
يف �الإم��ار�ت، مكنت �لقطاع من �أد�ء دوره 
�الأ�سا�سي يف بناء �القت�ساد �ملحلي مبا يعزز 
تناف�سية �الإمار�ت ويدعم بيئة �الأعمال يف 

�لدولة، و�لتي تتميز بالكثر من �لفر�ص 
�ال�ستثمارية �لو�عدة ومتتع ببنية حتتية 

فائقة �لتطور و�لفاعلية.
�لنخبة  ه��ذه  م�ساركة  �إن  �سموه  �أ���س��اف  و 
�لقمة  �لعامليني يف  �لقادة و�مل�سوؤولني  من 
�لعاملية لل�سناعة و�لت�سنيع يعزز �لتعاون 
�لدويل ل�سياغة م�ستقبل قطاع �ل�سناعة 
�ل��ع��امل��ي مب��ا ي��وؤك��د مكانة دول���ة �الإم����ار�ت 
باعتبارها من�سة عاملية لتطوير �خلرب�ت 
و�سنع �حللول وو�سع �لت�سور�ت �لالزمة 

لتحقيق �الزدهار �لعاملي.
قام  للقمة،  �الفتتاحية  �جلل�سة  عقب  و 
�جلهات  من  ع��دد  باأجنحة  بجولة  �سموه 
و�لدولية  �لوطنية  و�ل�سركات  �حلكومية 
و�لتقنيات  �ل�سناعة  معر�ص  يف  �مل�ساركة 
�ملتقدمة �لذي يقام �سمن فعاليات �لدورة 
على  �ل�سوء  وي�سلط  �لقمة  م��ن  �لر�بعة 
�الأوىل من  �الإمار�ت”  “��سنع يف  مبادرة 
و�ملطورين  �مل�ستثمرين  لت�سجيع  نوعها 
و�مل��ب��ت��ك��ري��ن �مل��ح��ل��ي��ني و�ل���دول���ي���ني على 
�ال�ستفادة من �لت�سهيالت و�حلو�فز �لتي 

يقدمها �لقطاع �ل�سناعي يف �لدولة.
لل�سناعة  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ق���م���ة  يف  ي�������س���ارك 
مبا  متحدثا   250 م��ن  �أك��رث  و�لت�سنيع 
4 روؤ�ساء دول و ممثلون لروؤ�ساء  يف ذلك 
كبار  من  و4  �سابقان  وزر�ء  ورئي�سا  دول 
�لرئا�سي  و�ملبعوث  �ملتحدة  �الأمم  ممثلي 
و�أكرث  �ملناخي،  �لتغر  ل�سوؤون  �الأمريكي 
م��ن 25 وزي���ر� م��ن دول��ة �الإم����ار�ت ودول 
بارز  �إم��ار�ت��ي  ح�سور  �إىل  �إ�سافة  �لعامل، 
يف معظم جل�سات �أ�سبوع �لقمة �لتي تزيد 

عن 70 جل�سة.
وت�سهد �لقمة 3 موؤمتر�ت متخ�س�سة عن 
و�لطاقة  �ملوؤثر  و�ال�ستثمار  �لتكنولوجيا 
م�سرتكة  فعاليات  و3  و�ملتجددة  �لبديلة 
و�إيطاليا  و�أ�سرت�ليا  �ملتحدة  �ململكة  م��ع 
لل�سباب،  وت��دري��ب��ي��ة  �ح��رت�ف��ي��ة  ودور�ت 
ومعر�سا �سناعيا و تكنولوجيا متخ�س�سا 
�إ�سافة �إىل فعالية للريا�سات �الإلكرتونية، 

وفعالية مع مركز �سكولكوفو لالبتكار.

برعاية ال�سيخة فاطمة .. منتدى جلنة ال�سداقة 
الإماراتية اليابانية يبحث م�ستقبل �سناعة النفط والغاز

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �الحتاد �لن�سائي �لعام 
رئي�سة �ملجل�ص �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�سة �الأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 
�ليابانية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�����س��د�ق��ة  جلنة  �المار�ت،” ع��ق��دت  “ �أم  �الأ���س��ري��ة 
�الت�سال  تقنية  عرب  للجنة  ع�سر  �لثالث  �ملنتدى  للمر�أة،  �ملهني  للتطوير 
�ملرئي. ح�سر �ملنتدى كل من معايل �لدكتورة ميثاء بنت �سامل �ل�سام�سي، 
وزيرة دولة، و�سعادة يا�سوهرو �سوزوكي، رئي�ص جمل�ص �إد�رة مركز �لتعاون 
�لياباين للبرتول، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة كوزمو، و يوكي �ساد�ميت�سو 
و�ل�سناعة  �القت�ساد  وز�رة  يف  و�ل��وق��ود  �لطبيعية  �مل��و�رد  �إد�رة  ع��ام  مدير 
�لتعاون  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ناكاي،  ووت�سيو�سي  �ليابان،  و�لتجارة يف 
JCCP، وفاطمة �لنعيمي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة  �لياباين للبرتول 
�أدنوك للغاز �لطبيعي �مل�سال، ورئي�سة جلنة �إد�رة جلنة �ل�سد�قة �الإمار�تية 
�ليابانية للتطوير �ملهني للمر�أة، �إىل جانب عدد من �ملتحدثني من �سركة 
�لنفط  ُعمان و�سركات  �ل�سعودية، ونفط  �لعربية  باململكة  و�أر�مكو،  �أدنوك 

و�لغاز �ليابانية.
ونقلت معايل �لدكتورة ميثاء �ل�سام�سي حتيات �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت 
مبارك، الأع�ساء �للجنة، ومدى تقديرها جلهود �ع�ساء �للجنة، م�سرة �إىل 
�أن �نعقاد هذ� �ملنتدى ياأتي بالتو�زي مع �نعقاد معر�ص وموؤمتر �أبوظبي 
لتبادل  عاملية  من�سة  يعترب  و�ل��ذي   ،2021 /�أدي��ب��ك/  للبرتول  �ل��دويل 
و�ملخت�سني  �ساأنها متكني �خلرب�ء  و�لتي من  �ملمار�سات  و�أف�سل  �خلرب�ت 
يف قطاع �لنفط �لعاملي من تبادل �ملعلومات و�الأفكار �لتي ت�ساهم يف ر�سم 

مالمح م�ستقبل قطاع �لطاقة يف �لعامل.
لتخفي�ص  ت�سعى  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �أن  �ىل  معاليها  و��سارت 
و�لتي   2050 �لطاقة  ��سرت�تيجية  تنفيذ  �لكربونية من خالل  �لب�سمة 

ت�ستهدف خف�ص ثاين �أك�سيد �لكربون يف �لدولة.
لر�سم  �أه����د�ف  و���س��ع  على  �مل��ن��ت��دى  ه��ذ�  يف  و�ملخت�سني  �مل�ساركني  وح��ث��ت 
م�سار�ت وظيفية جديدة يف وقت حتول �الأعمال، وحتديد �لفر�ص �لنا�سئة 
عن تطبيق �أحدث �لتقنيات يف كل خطوة من خطو�ت عملية �إنتاج �لنفط 
و�لغاز، و�لعمل على تعزيز �لقدر�ت و�ملهار�ت �ملهنية للمر�أة �لعاملة يف هذ� 
�لقطاع، و�ال�ستفادة من �لتو�سيات و�لنتائج �لتي �ستخرج بها ور�ص �لعمل 

�ملنعقدة على هام�ص �ملنتدى.
و�أعربت معايل �لدكتورة ميثاء �ل�سام�سي عن �سكرها ملعايل �لدكتور �سلطان 
بن �أحمد �جلابر وزير �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة “�لرئي�ص �لتنفيذي 
ل�سركة برتول �أبو ظبي �لوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة �سركاتها” �لع�سو 
تي�سويو�سي  ول�سعادة  “�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي  برتول  ل�سركة  �ملنتدب 
ناكاي �ملدير �لتنفيذي ل�سركة JCCP جلهودهم من �جل حتقيق �أهد�ف 

�للجنة مبا يتو�فق وروؤية كال �جلهتني.
وز�ره  خا�سة  �ملنتدى  �جن��اح  يف  و�مل�ساهمني  �مل�ساركني  جميع  �سكرت  كما 
الن�سطة  �مل�ستمر  دعمها  على  �ليابان  يف  و�ل��ت��ج��ارة  و�ل�سناعة  �القت�ساد 

�للجنة، وكذلك جميع �سركات �لنفط و�لغاز �لد�عمة لهذ� �ملنتدى.
من جانبه �أكد ت�سيو�سي ناكاي، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة JCCP �أهمية 
�الأعمال،  ��ستمر�رية  ل�سمان  �لذكية  و�حللول  �ملمار�سات  �أف�سل  ��ستخد�م 

و�لعمل على مو�كبة �لتطور�ت يف قطاع �لنفط و�لغاز.

روؤ�ساء دول وم�سوؤولون اأمميون: القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع جت�سد جناعة روؤية الإمارات ل�ست�سراف امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

روؤ�����س����اء دول وم�������س���وؤول���ون من  �أك����د 
�أن  وم����ت����ح����دث����ني  �مل����ت����ح����دة  �الأمم 
�لقمة  لفعاليات  �الإم��ار�ت  ��ست�سافة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��ن��اع��ة و�ل��ت�����س��ن��ي��ع يف 
بعد  ي��ج�����س��د  دب����ي   2020 �إك�����س��ب��و 
نظرها وجناعة روؤيتها �ال�ست�سر�فية 

�مل�ستقبلية.
�جلل�سة  يف  كلماتهم  خ���الل  وق���ال���و� 
لل�سناعة  �لعاملية  للقمة  �الفتتاحية 
�أ�سبحت  �إن���ه���ا   2021 و�ل�����س��ن��ي��ع 
ت�سلط  �الأهمية  بالغة  عاملية  من�سة 
و�لتحديات  �ل��ف��ر���ص  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
مبا  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ملختلفة 
�لتحول  م�ستقبل  �سياغة  يف  ي�سهم 

�ل�سناعي عامليا.
فمن جانبه �لقى فخامة حممد ولد 
�جلمهورية  رئي�ص  �ل��غ��زو�ين  �ل�سيخ 
�ل�سقيقة  �مل��وري��ت��ان��ي��ة  �الإ����س���الم���ي���ة 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  يف  �ل�������س���رف  ���س��ي��ف 
ن�سختها  يف  و�ل��ت�����س��ن��ي��ع  ل��ل�����س��ن��اع��ة 
�ل����ر�ب����ع����ة ك���ل���م���ة ح������ول �الإم����ك����ان����ات 
�لدويل  للتعاون  �لتي ميكن  �لو�عدة 
حتقيقها قال يف بد�يتها “ �أود بد�ية 
دولة  �إىل  �ل�سكر  بجزيل  �أت��وج��ه  �أن 
�ل�سقيقية  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�لكرمية  �ل��دع��وة  على  و�سعبا  ق��ي��ادة 
�لقمة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل���دورة  حل�سور 
على  و�ل��ت�����س��ن��ي��ع  لل�سناعة  �ل��ع��امل��ي��ة 

هام�ص �إك�سبو 2020 دبي«.
�الإم��������������ار�ت  دول����������ة  �إن  و�أ���������س��������اف 

دبي”   2020 “�إك�سبو  با�ست�سافتها 
و�لت�سنيع  لل�سناعة  �لعاملية  و�لقمة 
بعد  ج����دي����دة  م������رة  ت���ث���ب���ت  دب������ي  يف 
نظرها وجناعة روؤيتها �ال�ست�سر�فية 
�أن �ل�سناعة تعد  �مل�ستقبلية.. موؤكد� 
�ل�ساملة  �القت�سادية  �لتنمية  قاطرة 
�إ�سهامها  بحكم  �مل��ح��وري��ة  وركيزتها 
و�إنتاج  �لعمل  فر�ص  خلق  يف  �ملتميز 
�لقيمة �مل�سافة ورفع معدالت �لنمو. 
�إ�سهام  وت���ن���وع  ت�����س��اع��ف ح��ج��م  وق���د 
�القت�ساد�ت  يف  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع 
�مل���ع���ا����س���رة ع���ل���ى ن���ح���و م���ل���ح���وظ يف 
�ل��ع��ق��دي��ن �الأخ����ري����ن ب��ف�����س��ل ثورة 
�لتقنيات �جلديدة و�لتحول �لرقمي 
�أهمية  ي��ع��ك�����ص  م���ا  �مل��ت�����س��ارع. وه����ذ� 
ووجاهة �سعار قمتنا هذه: “�الرتقاء 
�لتقنيات  ت���وظ���ي���ف  ب���امل���ج���ت���م���ع���ات: 

�لرقمية لتحقيق �الزدهار«.
�ل����دول  �ق���ت�������س���اد�ت  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
�لقارة  �لغالب وخا�سة يف  �لنامية يف 
قطاعاتها  ب�سعف  تت�سم  �الأفريقية 
تتمتع  مما  �لرغم  فعلى  �ل�سناعية. 
�ل���ق���ارة �الأف���ري���ق���ي���ة م���ن عو�مل  ب���ه 
�ل����ع����دي����دة ومن  ج���ل���ب �ال����س���ت���ث���م���ار 
�ملو�رد �لطبيعية �لهائلة، �لتي تعترب 
فاإنها  �ل�سناعة  �أ�سا�سية يف  مدخالت 
ال ت�����ز�ل ت��ك��اب��د م���ن �أج�����ل �الإق�����الع 
معدالت  فيها،  ت��ز�ل  ال  كما  �سناعيا 
�ل�سناعة  �إ���س��ه��ام  ون�سب  �ال�ستثمار 
�لد�خلي �خل��ام جد  �ملحلي  �لناجت  يف 

�سئيلة.
م�ساكل  �إىل  �الأ���س��ا���ص  ذل��ك يف  معزيا 

�لبنية  ه�سا�سة  فيها  تتد�خل  بنيوية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و���س��ع��وب��ات �ل��و���س��ول �إىل 
ر�أ�ص  م�ستوى  و�نخفا�ص  �لتمويالت 
�ملال �لب�سري و�سعف �لقطاع �خلا�ص 
�ملو�رد  ت�سدير  على  �العتماد  و�سدة 
�الأولية �خلام و�سعف �لبنية �لتحتية 

�لرقمية.
وذك���ر ف��خ��ام��ت��ه �أن���ه ول��ذل��ك و�سعت 
�لدول �الأفريقية �ل�سناعة و�لت�سنيع 
يف �سد�رة �أجندة 2063 وهي �ليوم 
�إقامة  �سبيل  يف  كبرة  ج��ه��ود�  تبذل 
تناف�سية،  متنوعة  حتويلية  �سناعات 
وف��ع��ال��ة م��ن خ���الل ب��ر�م��ج طموحة 
�لد�عمة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  لتح�سني 
وكذلك  و�الت�ساالت  �لنقل  يف  للنمو 
وت�سجيع  �جلديدة  �لتقنيات  لرتقية 
�لقطاع �خلا�ص وخلق منطقة تبادل 
ح��ر ق��اري��ة وغ��ر ذل��ك م��ن �مل�ساريع 
للقارة  �جل��دي��ة  �الإر�دة  جت�سد  �ل��ت��ي 
�ل�سناعي،  �ل��ن��م��و  م��ع��رك��ة  ك�����س��ب  يف 

و�ال�ستفادة من �لتقنيات �جلديدة.
يف  �ل�سناعة  قطاع  �أن  فخامته  و�أك��د 
�ل�سناعات  ع��ل��ى  يعتمد  م��وري��ت��ان��ي��ا 
�ال�����س����ت����خ����ر�ج����ي����ة وع�����ل�����ى وح�������د�ت 
تقوم  وم��ت��و���س��ط��ة  ���س��غ��رة  �سناعية 
على �ملنتجات �ملحلية. وقد تاأثر هذ� 
�لقطاع، على غر�ر �ل�سناعات يف �لعام 
و�نخف�ست  كوفيد-19  ب��ج��ائ��ح��ة 
�خلام  �ل��وط��ن��ي  �ل��ن��اجت  يف  م�ساهمته 
يف  ح��ال��ي��ات  لت�ستقر   2،9% بن�سبة 
%10.7قبل  %9.4 مقابل  حدود 

جائحة “كورونا«.

 59 على  �سلبا  يوؤثر  فيما  �مل�ستد�مة 
هدفا من هذه �الأهد�ف.

م�سوؤوليتها  م��ن  �نطالقا  �إن���ه  وق���ال 
�لتنمية  ودع�����م  حت��ق��ي��ق  يف  ودوره������ا 
و�مل�ستد�مة  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
تتمتع منظمة �الأمم �ملتحدة للتنمية 
تتيح  مبكانة  “يونيدو”  �ل�سناعية 
على  �الأع�����س��اء  �ل���دول  م�ساعدة  لها 
ت���ع���زي���ز ق����در�ت����ه����ا �ل�������س���ن���اع���ي���ة مبا 
�ملتنامية  �حل��اج��ة  تلبية  يف  ي�ساهم 
ل��ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي. ويف ه���ذ� �الإط���ار 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى �إط������الق جم��م��وع��ة من 
�لتقني  للتعاون  �لتدريبية  �لرب�مج 
ت��ط��وي��ر م�سانع  �ل���ع���امل م��ث��ل  ح���ول 
مر�كز  وت��اأ���س��ي�����ص  �مل���غ���رب  يف  ذك���ي���ة 
بيالرو�سيا  يف  �ل��ذك��ي��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
�لتو�أمة  م�ساريع  وتنفيذ  و�ل�����س��ني، 
�ل���رق���م���ي���ة ل��ت��ح�����س��ني �مل���ن���ت���ج���ات يف 
كولومبيا وت�سخر �إمكانات �لطباعة 
�الأبعاد لدعم مر�كز �البتكار  ثالثية 
�لرتكيز  ن��و����س��ل  ك��م��ا  �إث��ي��وب��ي��ا.  يف 
ع��ل��ى �ال���س��ت��د�م��ة م��ن خ���الل �إطالق 
�ملبتكرة  لتبني �حللول  دع��و�ت عاملية 
�لنظيفة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���االت  يف 

و�لزر�عة �مل�ستد�مة.
�ل�سيا�سات  �سعيد  على  �أن��ه  و�أ���س��اف 
من  ع��دد  ط��رح  على  نعمل  �لرقمية 
�الأطر �ملعيارية. حيث تطلق منظمة 
�ل�سناعية  للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
عدد�  �لقمة  ه��ذه  خ��الل  “يونيدو” 
تتطرق  �ل��ت��ي  �مل��ع��ي��اري��ة  �الأور�ق  م��ن 
بتبني  �ملتعلقة  �لتقنية  للتو�سيات 

�إطار  يف  �أن���ه  �إىل  فخامته  �أ���س��ار  كما 
نو�جه  ه���ذه  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  تنفيذ 
�سعوبة  �أب�����رزه�����ا  ك���ب���رة  حت����دي����ات 
�لتي  �ل�سخمة  �ال�ستثمار�ت  توفر 
يتطلبها �لتحول و�لتنمية �ل�سناعية 
يف ب���ل���د ت���ت���ز�ح���م ف���ي���ه �الأول�����وي�����ات 
�لكارثية  �الآث����ار  وي��و�ج��ه  �لتنموية، 
نعمل  ف��اإن��ن��ا  ول���ذل���ك  كوفيد-19. 
�لقطاعني  �ل�����س��ر�ك��ات يف  دع���م  ع��ل��ى 
�لعام و�خلا�ص كما نركز على ترقية 
لال�ستثمار  �جلالبة  عو�ملنا  وتثمني 
ك���م���اخ �أع���م���ال���ن���ا �جل����ي����د، وم����و�ردن����ا 
�لطبيعية �لهائلة، و��ستقر�رنا �الأمني 
من  مننحه  وم��ا  �لر��سخ  و�ل�سيا�سي 
ت�سهيالت و�إعفاء�ت �سريبية متنوعة 
من  ذل��ك  وغ��ر  �مل�ستثمرين  ل�سالح 

حمفز�ت �ال�ستثمار �لعديدة.
�ملدير  ي���ون���غ  يل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لعام 
�لرئي�ص  “�ليونيدو”  �ل�����س��ن��اع��ة 
�مل�سارك للقمة عن �الأمم �ملتحدة.. “ 
تنعقد دورة هذ� �لعام من �لقمة حتت 
�سعار “�الرتقاء باملجتمعات: توظيف 
�لتقنيات �لرقمية لتحقيق �الزدهار” 
وه����و ���س��ع��ار م��الئ��م ل��ل��م��رح��ل��ة �لتي 
نعي�سها خا�سة يف ظل �لت�سارع �لذي 
ن�سهده يف وترة �لتحول �لرقمي �إثر 
وباء كورونا فيما ال تز�ل �لعديد من 
�ل�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة ون�سبة 
و�ل�سباب  �ل��ن�����س��اء  ف��ئ��ت��ي  م��ن  ك��ب��رة 

متخلفة عن ركب �لتحول �لرقمي«.
�ل��������و�ردة يف  �ل���ب���ي���ان���ات  �إن  و�أ�����س����اف 

�ل�����س��رك��ات �ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة يف 
�لذكاء  لتكنولوجيا  �لنامية  �ل���دول 
ق�سايا  ت���ت���ن���اول  ك��م��ا  �ال���س��ط��ن��اع��ي 
�لعلوم  وجممعات  �لرقمية  �ملعاير 

و�لتكنولوجيا.
وتطرق يل يونغ خالل كلمته �إىل �أنه 
�لتنمية  تقرير  ع��ن  �الإع����الن  �سيتم 
�ل�سادر   2022 ل��ل��ع��ام  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
ويركز  �ملقبل.  �الأ�سبوع  �ملنظمة  عن 
تعزيز  على   2022 للعام  تقريرنا 
و�سياغة  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  ت��ع��ايف 
م�������س���ت���ق���ب���ل �ل����ت����ح����ول �ل�������س���ن���اع���ي. 
�أن  �ل���ت���ق���ري���ر  ه�����ذ�  يف  ي����الح����ظ  �إذ 
بوترة  تتعافى  �لرقمية  �لقطاعات 
�عتماد�  �الأق��ل  �لقطاعات  من  �أ���س��رع 

على �لتكنولوجيا �لرقمية.
�لذين حتدثو�  �لعامليني  �لقادة  ومن 
�لقمة  للقمة  �الفتتاحية  �جلل�سة  يف 
نخبة  و�لت�سنيع  لل�سناعة  �لعاملية 
�ملتحدة مب��ا يف ذلك  ق��ادة �الأمم  م��ن 
�أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����ص �الأم����ني �لعام 
ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة �ل�����ذي �ل���ق���ى كلمة 
وقال  �الف��ت��ت��اح  حفل  يف   “ “متلفزة 
“ ل��ق��د ك���ان ل��ل��ت��ح��ول �لرقمي  ف��ي��ه��ا 
دور حيوي يف حت�سني مرونة �الأعمال 
باالإ�سافة  �لتناف�سية،  �لقدرة  وزي��ادة 
�إىل دورها يف ��ستئناف ن�ساط �سال�سل 
خ����الل جائحة  �الأ���س��ا���س��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة 
ك��ورون��ا. وم��ع ذل��ك يجب علينا رفع 
�لعاملية  �لرقمية  �ل��ق��در�ت  م�ستوى 
ب�����س��ك��ل �أك�����رث ع���د�ل���ة، ب��ح��ي��ث ميكن 
�ال�ستفادة  �لب�سرية  من  �أك��رب  لن�سبة 

�ل�سادر  �ل�سناعية  �لتنمية  تقرير 
للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  ع��ن 
�إىل  ت�سر   2020 ل��ع��ام  �ل�سناعية 
ت�ساهم  ك��ربى  �ق��ت�����س��اد�ت  �أرب��ع��ة  �أن 
من   77% ن�����س��ب��ت��ه  مب����ا  وح����ده����ا 
�خلا�سة  �الخ������رت�ع  ب������ر�ء�ت  ج��م��ي��ع 
باالبتكار�ت �ملتقدمة. يف حني �أن 88 
دولة “معظمها من �لدول �لنامية” 
�البتكار  ح��رك��ة  يف  ب��ق��وة  ت�����س��ارك  ال 
�الأمر �لذي ي�سر �إىل �ت�ساع �لفجوة 
تو��سل  ل��ذل��ك،  ون��ت��ي��ج��ة  �ل��رق��م��ي��ة. 
ما  وه��و  �ت�ساعها،  �لرقمية  �لفجوة 
قد يوؤدي �إىل �رتفاع ن�سبة “�الأمية” 
عدد  كبر  ب�سكل  يفوق  مبا  �لرقمية 

“�ملتعلمني” رقميا.
و�أ����س���ار �إىل �أن���ه وم���ع �أق���ل م��ن ع�سر 
�سنو�ت تبقت �أمامنا لتحقيق �أهد�ف 
ت�سمنتها  �ل��ت��ي  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية 
هذه  ف���اإن   2030 �لعاملية  �الأج��ن��دة 

�الأرقام تدعونا لوقفة تاأمل جادة.
وذكر يل يونغ �أن �لتطور �لتكنولوجي 
و�ل�سناعي تر�فق على مر تاريخ مع 
وحت�سني  �لفقر  على  �لق�ساء  جهود 
�لقدرة  وت�سهيل  �ملعي�سية  �ل��ظ��روف 
�لغاية  ه��ذه  ولتحقيق  �لتنقل.  على 
ن�ص �لهدف �لتا�سع من �أهد�ف خطة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة ل��ل��ع��ام 2030 
بو�سوح على �أهمية �لتنمية �ل�سناعية 
�ل�����س��ام��ل��ة و�مل�������س���ت���د�م���ة. و�أظ���ه���رت 
�ال�سطناعي  �ل��ذك��اء  �أن  �ل��در����س��ات 
من �ساأنه �أن ي�ساهم يف حتقيق 134 
�لتنمية  �أه������د�ف  م���ن  ف��رع��ي��ا  ه��دف��ا 

�أبحاث  ت�����س��ر  �ل��ت��ق��ن��ي��ات.  م���ن ه���ذه 
�قت�ساد�ت  ع�سرة  �أن  �إىل  �ل��ي��ون��ي��دو 
ف��ق��ط مت��ت��ل��ك م��ا ي��ق��رب م��ن 90 يف 
ب�����ر�ء�ت �خ����رت�ع �البتكار  �مل��ائ��ة م��ن 
�مل���ت���ق���دم يف ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل���ع���امل، 
تلعب  ن��ام��ي��ة  دول����ة   88 �أن  ح��ني  يف 
�لتكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  �سئيال  دور� 

�ملتقدمة.
�سلطان  �سليم  ب���در  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لتنظيمية  �للجنة  رئ��ي�����ص  �ل��ع��ل��م��اء 
و�لت�سنيع  لل�سناعة  �لعاملية  للقمة 
“ �إن���ن���ا ن��ل��ت��ق��ي �ل���ي���وم وع��امل��ن��ا يقف 
ه���ام ومف�سلي.  م��ف��رتق ط���رق  ع��ل��ى 
�ليوم  ن�����س��ن��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  ف����ال����ق����ر�ر�ت 
�سياغة  يف  ح���ي���وي���ا  دور�  ���س��ت��ل��ع��ب 
م�ستقبل �الأجيال �ملقبلة. وقد و�سلنا 
ملجموعة  ن��ت��ي��ج��ة  �مل���ف���رتق  ه���ذ�  �إىل 
�لتكنولوجيا  لي�ست  �ل��ع��و�م��ل،  م��ن 
فقط.  م���ن���ه���ا  و�ح���������د�  ع����ام����ال  �إال 
ف���ال���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي ���س��ه��دن��اه��ا عرب 
�إحد�ث  يف  �ساهمت  �ملا�سية  �ل��ع��ق��ود 
معها  تغرت  حياتنا،  يف  نوعية  نقلة 
وطبيعة  وت��ف��اع��ل��ن��ا  ع��ي�����س��ن��ا  ط�����رق 
و�القت�سادية،  �الجتماعية  ن�ساطاتنا 
وهي تغر�ت نقلتنا يف جمملها نحو 
�الأف�سل. وتز�منا مع هذه �لتغر�ت، 
حتى  تف�سلنا  �لتي  �مل�سافات  تقل�ست 
�سا�سعة  دوال  ن�����ر�ه  ك��ن��ا  م���ا  �أ����س���ب���ح 
عامليا  جمتمعا  متفرقة  وجمتمعات 
و�ح����د�. ه���ذ� �ل��ت��ح��ول وح���ده يعك�ص 
�الإن�ساين  م�����س��رن��ا  �رت���ب���اط  م���دى 

ببع�سنا �لبع�ص«.

اليونيدو:  ع���ام  م��دي��ر 
القمة من�سة عاملية مهمة 
ت�سلط ال�سوء على الفر�ص 
املختلفة  وال��ت��ح��دي��ات 
ال�سناعي ال��ق��ط��اع  يف 

 اأمني عام الأمم املتحدة: 
ال�����ت�����ح�����ول ال���رق���م���ي
 له دور حيوي يف حت�سني 
وزي��ادة  الأع��م��ال  مرونة 
ال����ق����درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة

خمرجات  العلماء:  بدر 
لل�سناعة  العاملية  القمة 
دورا  تلعب  والت�سنيع 
���س��ي��اغ��ة  يف  ح���ي���وي���ا 
املقبلة الأجيال  م�ستقبل 

رئ��ي�����ص م��وري��ت��ان��ي��ا: 
ال���������������س�������ن�������اع�������ة 
ق�����اط�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�ساملة  القت�سادية 
ورك��ي��زت��ه��ا امل��ح��وري��ة

•• ال�سارقة-وام: 

رئي�سة مركز  �لقا�سمي  �سلطان  بنت  بدور  �ل�سيخة  �أك��دت 
وما  �لنجاح  ثقافة  �أن  )���س��ر�ع(  �الأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�سارقة 
ب��ال��ذ�ت و�مل��و�ه��ب و�ل��ر���س��ال��ة �لتنموية  �إمي���ان  تعنيه م��ن 
و�إ�ستمر�رية  من���و  ع���و�م���ل  �أه����م  مت��ث��ل  و�الإن����ت����اج  ل��ل��ع��م��ل 
�الأ�سو�ق  يف  تناف�سيتها  عنا�سر  و�أب���رز  �لنا�سئة  �مل�ساريع 
�إن  �لقا�سمي  ب��دور  �ل�سيخة  و�أ�سافت   . و�لعاملية  �ملحلية 
�الإقت�سادي  �ل��ن��م��و  ج��وه��ر  ت�سكل  �ل��ي��وم  �الأع���م���ال  ري����ادة 
�أجل  من  �جل��دي��دة  �الأف��ك��ار  وتوظيف  لالإبتكار  وحا�سنًة 
�أكرث  لي�سبح  �الإقت�ساد  م�سار  يف  حقيقي  تغير  �سناعة 

�إ�ستد�مًة من ناحية و�أكرث �إقرت�باً من م�سالح �ملجتمعات 
و�مل�ساريع  �ل���ري���ادة  الأن  �خ����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
جتعل  وف���ر�دة  بخ�سو�سية  تت�سم  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة 
�لتوجهات  �سناعة  يف  �ملجتمعات  مل�ساركة  جت�سيد�ً  منها 
فعاليات  �فتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . �القت�سادية  و�لغايات 
لريادة  �ل�����س��ارق��ة  “مهرجان  م���ن  �خل��ام�����س��ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
لريادة  �ل�����س��ارق��ة  م��رك��ز  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ي��وم  �الأعمال” 
�سعار  حت��ت  �ل�سارقة  �إك�سبو  م��رك��ز  يف  )���س��ر�ع(  �الأع��م��ال 
�سلطان  بنت  ب��دور  �ل�سيخة  بح�سور   “ �لنجوم  “ملتقى 
وزير  �لفال�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  ومب�ساركة 
و  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  و�مل�ساريع  �الأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة 

م��ع��ايل �أح��م��د ع��ل��ي �ل�����س��اي��غ وزي���ر دول���ة وجن���الء �ملدفع 
من  متحدثاً   55 جانب  �إىل  ل�)�سر�ع(  �لتنفيذية  �ملديرة 
رو�د �الأعمال �ملوؤثرين و�ل�سخ�سيات �لثقافية و�لريا�سية 
و�الجتماعية �ل�سابة و�خلرب�ء �ملحليني و�لدوليني و�أكرث 
من 4000 ر�ئد �أعمال وموؤ�س�ص �سركة نا�سئة يف خمتلف 
�ل�سارقة  مركز  مدير  �ملدفع  جن��الء  �أك��دت  و  �لقطاعات. 
بالعمل على  �ملركز ملتزم  “ �أن  “ �سر�ع  �الأع��م��ال  لريادة 
�الإ�ستثمار يف طاقات �أ�سحاب �ملو�هب ومتكينهم من �لنمو 
و�لتميز �إنطالقاً من �إميانه �لر��سخ بقدرة كل �إن�سان على 
�لطبيعي يف  ذكاء وموهبة وبحقه  �لنجاح مبا ميلكه من 

�ل�سعي نحو حتقيق طموحاته و�ختيار طريقه يف �حلياة.

�الأعمال  رو�د  ب��اإجن��از�ت  نحتفي  ما  ع��ادًة  �ملدفع  و�أ�سافت 
بعد حتقيقهم �لنجاح دون �أن نعرف من وقف �إىل جانبهم 
من  ي��ج��دو�  مل  عندما  �ساندهم  وم��ن  رحلتهم  ب��د�ي��ة  يف 
يتفهم �سغفهم وحما�سهم لهوؤالء �أقول �إن �لتحلي باجلر�أة 
و�الإمي��ان م�سوؤولية م�سرتكة و�لثقة بالنف�ص �سالح قوي 
)�سر�ع(  �إن  قائلة  �مل��دف��ع  و�ختتمت  �لتحديات.  ملو�جهة 
ي�سعى منذ تاأ�سي�سه قبل 5 �سنو�ت �إىل توفر هذه �مل�ساحة 
�الأعمال  ل��ري��ادة  �ل�سارقة  مهرجان  ع��رب  �الأع��م��ال  ل���رو�د 
على  �لعامل  �ملتخ�س�سني يف  كبار  نخبة من  �ل��ذي يجمع 
�أفكارهم  عن  للتعبر  ر�ئ��دة  من�سة  ويقدم  يومني  م��دى 

وفر�سة مثالية للتو��سل و�مل�ساركة يف �سنع �لتغير.
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املال والأعمال

غرفة راأ�س اخليمة والربتغال يبحثان تعزيز التعاون القت�سادي

جمموعة بن حم تبحث التعاون القت�سادي يف �سوريا

تعزز من اجلهود امل�سرتكة لدعم ال�ستثمارات الإقليمية وخلق الفر�ص
توقيع اتفاقية تعاون بني 
دافزا و�سادرات البحرين

•• دبي- الفجر:

�مل���ن���ط���ق���ة �حل������رة مبطار  ���س��ل��ط��ة  وق���ع���ت 
مع  ��سرت�تيجية  �ت��ف��اق��ي��ة  “د�فز�”  دب���ي 
�أطر  حت��دد  و�ل��ت��ي  �لبحرين”،  “�سادر�ت 
ب���ني �جلانبني  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��ف��ن��ي  �ل���ت���ع���اون 
على  �مل�سرتكة  جهودهما  لتعزيز  و�لهادف 
�سعيد �لتطوير �ملوؤ�س�سي وت�سهيل مز�ولة 
للنمو  وخططها  �ل�سركات  ودع��م  �الأعمال 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل��ت��و���س��ع، 
�آمنة  و�خل��رب�ت. ووق��ع �التفاقية كاًل من 
�ملنطقة  �سلطة  ع��ام  م��دي��ر  م�ساعد  ل��وت��اه 
�حل���رة مب��ط��ار دب���ي، و���س��ف��اء ���س��ري��ف عبد 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  باأعمال  �لقائم  �خلالق 
ل�سادر�ت �لبحرين، حيث ت�سعى �إىل ت�سجيع 
���س��رك��ات �ل��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى �ل��ت��و���س��ع وتطوير 
عالقات جتارية م�سرتكة، �إىل جانب تعزيز 
�لتعاون بني �جلانبني يف جماالت �البتكار 
وريادة �الأعمال وتبادل �ملعلومات و�الأبحاث 
�إىل  �لو�سول  وت�سهيل  �ملمار�سات  و�أف�سل 
�الأعمال.   و�سبكات  و�الأ�سو�ق  �لتكنولوجيا 
�لبحرين”  “�سادر�ت  �الت��ف��اق��ي��ة  ومت��ن��ح 
�لعاملية  �ل�����س��رك��ات  �إىل  �ل���و����س���ول  ق�����درة 

�ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة مبطار 
�ملُ�سدرين  ل��دع��م  وذل����ك  ل��ه��ا  م���ق���ر�ً  دب���ي 
�التفاقية،  حددته  �إط��ار  وفق  �لبحرينيني 
�لو�سول  �إمكانية  “د�فز�”  متنح  حني  يف 
“�سادر�ت  ت��دع��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ات  �إىل 
�لبحرين” للعمل على تعزيز عالقات هذه 
“د�فز�”  �سمن  ن��ظ��ر�ت��ه��ا  م��ع  �ل�����س��رك��ات 
و�لعرو�ص  و�خل��دم��ات  �ملعلومات  وت��ب��ادل 
�سيتعاون  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  بينها.  فيما 
�جلانبان على تنظيم �سل�سلة من �لفعاليات 
�لعمل و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت بهدف  وور�ص 
دعم عملية ت�سكيل �لعالقات بني �ل�سركات 
وت���ب���ادل �مل���ع���ارف و�مل��ع��ل��وم��ات و�خل�����رب�ت، 
وعلى عدد من جماالت �لبحث و�لتطوير 

وغرها من �آليات �لتعاون ذ�ت �ل�سلة. 
م�ساعد  ل��وت��اه  �آم��ن��ة  قالت  �ل�سدد،  وب��ه��ذ� 
مبطار  �حل���رة  �ملنطقة  �سلطة  ع��ام  م��دي��ر 
�إ�سافة  “تاأتي هذه �التفاقية مبثابة  دبي: 
متميزة �إىل �لعالقات �الأخوية �لتي جتمع 
ومملكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دولتي 
�ملنطقة  �سلطة  م��ن  وح��ر���س��اً  �ل��ب��ح��ري��ن، 
�لبحرين  دب���ي و����س���ادر�ت  �حل����رة مب��ط��ار 
حتت  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�سركات  رفد  على 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حم  بن  �سامل  بن  م�سلم  �ل�سيخ  ��ستقبل 
�ال�ست�ساري  �مل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  �ل��ع��ام��ري 
جمل�ص  رئي�ص  �أبوظبي  الإم��ارة  �لوطني 
�إد�رة جمموعة بن حم يف مكتبه بفندق 
�سعادة  �أم�����ص  �أب��وظ��ب��ي ظهر  روز  روي���ال 
�لدكتور غ�سان عبا�ص �سفر �جلمهورية 
�لعربية �ل�سورية �ل�سقيقة لدى �لدولة.
ح��ي��ث مت خ���الل �ل��ل��ق��اء �الإ����س���ادة بعمق 
�لعالقات �لتي تربط بني دولة �الإمار�ت 
�لعربية  �جلمهورية  و  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�سورية على كافة �مل�ستويات، مما �أوجد 
مناخا رحبا للتعاون �مل�سرتك يف خمتلف 
�ملجاالت وتعزيز �ال�ستثمار�ت �مل�سرتكة، 
كما جرى ��ستعر��ص جماالت �ال�ستثمار 
�ملتاحة يف �سوريا، و�لتي ميكن ملجموعة 
ب���ن ح���م �ل���دخ���ول ف��ي��ه��ا خ����الل �لفرتة 

�ملقبلة خا�سة �ال�ستثمار يف جمال �ل�سفر 
و�ل�سياحة و�لفندقة.

�ل�سيخ م�سلم بن حم  ومن جانبه رحب 
بال�سفر �ل�سوري ، و�أ�سار �إىل �أن �لقيادة 
�ل�سمو  �ساحب  ر�أ���س��ه��ا  وع��ل��ى  �لر�سيدة 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة 
و�أخ���ي���ه �ساحب  �هلل-  -ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص �ل����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
�لوزر�ء حاكم دبي -رعاه �هلل -و�ساحب 
�آل نهيان  �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
تعزيز  على  حري�سة  �مل�سلحة،   للقو�ت 
وتوثيق ع��الق��ات �الأخ���وة و�ل��ت��ع��اون بني 
�جل��ان��ب��ني وت��ط��وي��ره��ا م��ن �أج���ل تنمية 
�لعالقات �القت�سادية و�لتجارية وتقدمي 
ك��ل م��ا ي��خ��دم ب��ي��ئ��ة �الأع���م���ال �لد�عمة 
�ملمار�سات  و�أف�������س���ل  �خل������رب�ت  ون���ق���ل 

و�ال�ستثمار�ت و�ل�سر�كات بني �لطرفني 
. من جانبه �أ�ساد �لدكتور غ�سان عبا�ص 
بدور �الإمار�ت حكومة و�سعباً يف م�ساندة 
باأن دولة  و�أك��د  �ل�سوري  �لعربي  �ل�سعب 
بد�ية  ومنذ  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�ل�سنو�ت  ه��ذه  وط��و�ل  �ل�سورية  �الأزم���ة 
ومبادرة يف دعم �ل�سعب �لعربي �ل�سوري 

و�لوقوف معه .
�أه���م���ي���ة دع�����م عالقات  �أك������د ع���ل���ى  ك���م���ا 
�لتعاون بني رجال �الأعمال يف �الإمار�ت 
و �جل��م��ه��وري��ة  �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��وري��ة من 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  زي�����ادة ح��ج��م  خ���الل 
م�سرتكة  ��ستثمارية  م�سروعات  و�إقامة 
�لتجاري  �ل��ت��ع��اون  م�ستوى  رف��ع  بهدف 

و�القت�سادي بني �لبلدين �ل�سقيقني.
لدى  �ل�سوري  �ل�سفر  �سكر  �خلتام  ويف 
دولة �الإمار�ت �ل�سيخ م�سلم بن حم على 

حفاوة �ال�ستقبال.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

بحثت غ��رف��ة جت���ارة ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة مع 
وف����د م���ن ج��م��ه��وري��ة �ل���ربت���غ���ال �سبل 
�لعديد  يف  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
و�ل�سناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ج���االت  م���ن 
�سعي  �إط��ار  ذل��ك يف  وياأتي   ، و�ل�سياحية 
���س��ب��ك��ة عالقاتها  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  �ل��غ��رف��ة 
�الأع�����س��اء من  ودع���م م�سالح  �ل��دول��ي��ة 
�أ�سو�ق  �إىل  للدخول  و�مل�سانع  �ل�سركات 

جديدة وبناء �سر�كات جتارية فعالة.
ج��اء ذ�ك خ��الل ل��ق��اء م��دي��ر ع��ام غرفة 
جت����ارة ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة ب��ال��وك��ال��ة حممد 
ح�سن �ل�سبب ، وفد جمهورية �لربتغال  
برئا�سة د�نيال بونتي�ص �مل�ست�سار �لتجاري 
ل�����س��ف��ارة �ل��ربت��غ��ال ب���دول���ة �الم������ار�ت ، 
ير�فقه لورد��ص �أو�سيبيو رئي�سة جمل�ص 
و�لدكتور   ، بالدولة  �لربتغايل  �العمال 
 ، “ �أم بي  “ �أي  �ل�  فيتور بوكا�ص رئي�ص 

�إىل جانب ح�سد كبر من رجال �الأعمال 
من كربى �ل�سركات �لتجارية و�لغذ�ئية 
عدد�ً  ميثلون   ، �لربتغالية  و�ل�سناعية 
بالربتغال  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن 

وعلى وجه �خل�سو�ص قطاع �الثاث .
�أن غرفة  �ل�����س��ب��ب  و�أك����د حم��م��د ح�����س��ن 
ر�أ��������ص �خل���ي���م���ة  ت��ع��م��ل ���س��م��ن خطط 
�لتجاري  �لتعاون  تعزيز  على  مدرو�سة 
دول  وجميع  �الإم���ارة  ب��ني  و�القت�سادي 
�لعامل ومن بينها جمهورية �لربتغال ، 
ولذ� نحر�ص على �الطالع ب�سكل م�ستمر 
مع  �ملتاحة  �ال�ستثمارية  �لفر�ص  على 
�آفاقا  ت��ف��ت��ح  خم��ت��ل��ف �الأط������ر�ف و�ل��ت��ي 
�خليمة  ر�أ�����ص  �إم����ارة  مل�ستثمري  و�ع����دة 
و�أع�ساء �لغرفة من �ل�سركات و�مل�سانع ، 

الفتاً �ىل �أهمية �مل�سار �جلديد و�ملتكامل 
�الإمار�ت  دول��ة  �أعلنته  �ل��ذي  لالإقامات 
ملا  �خلم�سني«،  »م�ساريع  �سمن  م��وؤخ��ر�ً 
ي�سكله من تعزيز ال�ستقر�ر �مل�ستثمرين 
، وجعلها  ب��ال��دول��ة  و�الأج����ان����ب  �ل���ع���رب 
وجهة جاذبة لرجال �الأعمال باعتبارها 
للعي�ص  مكان  و�أف�����س��ل   ، �لفر�ص  �أر����ص 

و�الإقامة فيه على م�ستوى �لعامل.
و�أ�ساف : “ تتيح لقاء�ت �لوفود �لتجارية 
للمقومات  ل���ل���رتوي���ج  ل���ن���ا  �ل���ف���ر����س���ة 
�ل��ت��ي متتلكها  �الق��ت�����س��ادي��ة  و�حل���و�ف���ز 
و�لت�سهيالت   ، �خل��ي��م��ة  ر�أ�������ص  �إم�������ارة 
�لتجارة  لقطاعي  �لغرفة  تقدمها  �لتي 
من  حكومتنا  ت�سعى  و�لتي  و�ال�ستثمار، 
 ، �الإم����ارة  تناف�سية  تعزيز  �إىل  خاللها 

جاذبه  ��ستثمارية  �قت�سادية  بيئة  وبناء 
وقادرة على �مل�ساهمة بفعالية يف حتقيق 
�خليمة  ر�أ�������ص  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه�������د�ف 
�الق���ت�������س���ادي���ة ودع������م م�����س��رت��ه��ا نحو 

�لتنمية �مل�ستد�مة«.
�لعالقات  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  �ل��ل��ق��اء  ن��اق�����ص 
�جلانبني،  ب����ني  �مل�������س���رتك  و�ل����ت����ع����اون 
�لتي  �مل���ع���ار����ص  �مل�������س���ارك���ة يف  و�أه���م���ي���ة 
�مل�ستمر  و�ل���ت���ب���ادل  �ل��ط��رف��ان  ينظمها 
لزيار�ت �لوفود وعقد �للقاء�ت �مل�سرتكة 
�لربتغايل  �جل��ان��ب  دع���وة  ج��ان��ب  �إىل   ،
للم�ساركة يف �ملعار�ص �ملتخ�س�سة ، �لتي 
تنظمها موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية 
من  و��سعة  مب�ساركة   ، �ل�سباب  م�ساريع 

خمتلف �لدول.

وت�سهيالت  بخدمات  �جلانبني  كال  مظلة 
�سبكة  ت����ط����وي����ر  م�����ن  مُت���ك���ن���ه���ا  ن����وع����ي����ة 
�الأ�سو�ق  يف  و�لتو�سع  و�سر�كاتها  عالقاتها 
قاعدة من  �أكرب  �إىل  و�لو�سول  �مل�ستهدفة 
هذه  تعترب  كما  و�مل�ستهلكني.  �ملتعاملني 
ز�وي�����ة رئي�سي  �الت��ف��اق��ي��ة مب��ث��اب��ة ح��ج��ر 
�جلانبني  كال  يخدم  ��سرت�تيجي  لتعاوٍن 
�لق�سر  �مل���دي���ني  ع��ل��ى  وم�����س��ت��ه��دف��ات��ه��م��ا 
فعالة  ل�سر�كة  �ن��ط��الق  ونقطة  و�لبعيد، 
ت��ع��زز م��ن ع��رو���ص �ملنطقة �حل���رة مبطار 
خالل  وبخا�سة  �لبحرين  و���س��ادر�ت  دب��ي 
�مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة �ل��ت��ي ت�����س��ه��د ت��ع��اف��ي��اً من 
�لقطاعات  على  كوفيد-19  جائحة  �أث���ر 

�القت�سادية«. 

�سريف  �سفاء  �ل�سيدة  علقت  جهتها،  م��ن 
�لرئي�ص  ب���اأع���م���ال  �ل���ق���ائ���م  ع���ب���د�خل���ال���ق، 
بالقول:  �لبحرين،  ل�����س��ادر�ت  �لتنفيذي 
هذه  �لتفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع  “ياأتي 
’د�فز�‘  �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة مب��ط��ار دب���ي  م���ع 
ملو��سلة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خططنا  ���س��م��ن 
�ل�سركاء  م��ع  ق��وي��ة  ع��الق��ات  �سبكة  �إن�����س��اء 
وذلك  �لرئي�سيني،  و�لدوليني  �الإقليميني 
وعملياتهم،  ب��ع��م��الئ��ن��ا  �ل��ن��ه��و���ص  ب��ه��دف 
و�ملتو�سطة  �ل�����س��غ��رة  �مل��وؤ���س�����س��ات  خ��ا���س��ة 
�إىل  �لو�سول  �إمكانية  منحهم  عرب  منهم، 
ت�سهيالت �إ�سافية و�ملزيد من فر�ص �لنمو 
للم�سدرين  �مل��ذك��رة  ت�سمح  كما  �ملحتملة. 
م��ن �مل��وؤ���س�����س��ات �ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة يف 

�لتجاري  �مل�����س��ت�����س��ار  �أع�����رب  م���ن ج��ه��ت��ه 
عن  بونتي�ص  د�ن��ي��ال  �ل��ربت��غ��ال  ل�سفارة 
ت�سهدها  �لتي  �لتنمية  مل�سرة  تقديره 
�إمارة ر�أ�ص �خليمة  و ت�سمل كافة �ملناحي 
و�لقطاعات وهذ� ما �ساهده ومل�سه �أثناء 
�إق��ام��ت��ه ب��ال��دول��ة ، وق���ال تعد �الإم����ار�ت 
 ، �أه��م �سركائنا يف �ملنطقة �لعربية  �أح��د 
“�الرتقاء  �أن  �لتجاري  �مل�ست�سار  و�عترب 
بالعالقات �لثنائية بني �لربتغال و�إمارة 
��سرت�تيجية  �سر�كة  �إىل  �خليمة   ر�أ���ص 
�أمر منطقي �سيجلب �لفو�ئد للطرفني 
م�سر�ً  �إىل �الآثار �الإيجابية ، �لتي   ، “
بعد  �لطرفني  �أن ت�سب يف �سالح  توقع 
توقيع �تفاقية تعاون مع غرفة �لتجارة  
�لثنائية  �لعالقات  ترقية  “مع  وق��ال   ،
�ال�سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  م�ستوى  �إىل 
هذه  جل��ع��ل  �ل��ف��ر���س��ة  ل��دي��ن��ا  �سي�سبح   ،
�ملجاالت  يف  خ��ا���س��ة  �أوث������ق  �ل���ع���الق���ات 

�القت�سادية و�لتجارية .

�لد�عمة  �ملر�فق  من  باال�ستفادة  �لبحرين 
�حلا�سنة  كالبيئة  ’د�فز�‘،  توفرها  �لتي 
�مل�ستوى  ذ�ت  �لتحتية  و�لبنية  ل��الأع��م��ال، 
وغرها،  �ل�سريبية  و�الإع��ف��اء�ت  �لعاملي، 
بت�سدير  تلبية تطلعاتهم  �أج��ل  وذل��ك من 
�لعامل  دول  �إىل  وخ��دم��ات��ه��م  منتجاتهم 
ت��وف��ر هذه  ذل����ك،  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  ك���اف���ة. 
�خلطوة �إطار عمل من �ساأنه �أن ي�سمح لكال 
�جلانبني بتنفيذ ممار�سة متكاملة لتمكني 
�أعمالها وتنميتها يف  �ل�سركات من تو�سيع 
�سلطة  نطاق  يف  وذل��ك  وخارجها،  �ملنطقة 
�ل��ب��ن��اء على  �إىل  نتطلع  ن��ح��ن  ك��ل ط���رف. 
هذه �ملذكرة لتحقيق �ملزيد من �الإجناز�ت 

و�لنجاحات لكال �لطرفني.« 

خلدون املبارك : مبادلة م�ستثمر اأ�سا�سي وحيوي 
يف �سركات التكنولوجيا املتقدمة حول العامل

•• دبي -وام:

�لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�سو  �مل��ب��ارك،  خليفة  خ��ل��دون  معايل  �أك��د 
ل�سركة مبادلة لال�ستثمار �أن �الإمار�ت تو��سل �ال�ستثمار يف قطاعات حيوية 
قائمة على �البتكار، مبا يف ذلك قطاعات �لطاقة �ملتجددة، و�لتكنولوجيا 
�أخرى  قطاعات  �إىل  باالإ�سافة  �ملو�سالت،  �أ�سباه  وتكنولوجيا  �ملتقدمة، 

متنوعة، تخطط مبادلة لال�ستثمار فيها يف �مل�ستقبل �لقريب.
وقال معاليه يف جل�سة �سمن فعاليات �لقمة �لعاملية لل�سناعة و�لت�سنيع يف 
�أنه  “�ال�ستثمار يف �البتكار”..  �أم�ص بعنو�ن  �لتي �نطلقت  �لر�بعة  دورتها 

ورغم �الغالقات �لتي �سهدها �لعامل 
و�آثارها   19 كوفيد  جائحة  ب�سبب 
�لعاملي،  �الق���ت�������س���اد  ع��ل��ى  �ل���ك���ب���رة 
�الإم���ار�ت من مو��سلة  دول��ة  متكنت 
��ستثمار�تها،  ك��اف��ة  ع���رب  خ��ط��ط��ه��ا 
�ملدى  طويلة  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  و�أه��م��ه��ا 
وقدرة  �سرب،  �إىل  دوم��ا  حتتاج  �لتي 
م�سيد�  �إد�رتها،  �لتعامل  على  خا�سة 
�ال�ستثماري،  م��ب��ادل��ة  ف��ري��ق  ب��ق��درة 
و�ل���ق���درة يف  ب���اجل���د�رة  �ل����ذي يت�سم 
تنفيذها  يف  جنح  و�لتي  مهامه،  �أد�ء 

وحتويلها �إىل و�قع.
مبادلة  “ ت��ع��ت��رب  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����س����اف 
�سركات  يف  وحيويا  �أ�سا�سيا  م�ستثمر� 
�لعامل،  ح��ول  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 

كافة  يف  �ال�ستثمار  على  نحر�ص  �الأم����د،  طويلة  ال�سرت�تيجيتنا  ووف��ق��ا 
ومنها  قوية،  ومنو  وتطور  جناح  �إمكانات  حتمل  �لتي  �لو�عدة  �لقطاعات 
�مل�ستقبل،  ت�ست�سرف  وخططنا  قدر�تنا  �أن  �سك  وال  �لتكنولوجيا.  قطاع 
وت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه بطريقة م��ث��م��رة«. و�أ����س���ار م��ع��ايل خ��ل��دون �مل��ب��ارك �إىل �أن 
�ل�سرق و�لغرب، كما  �لو�سل بني  �أن تكون �سلة  ��ستطاعت  �الإم��ار�ت  دولة 
و�ليابان وكوريا،  �ل�سني  �قت�سادية قوية مع كل من  تتمتع بعالقات  �أنها 
و�لهند. وتعد �لهند و�ل�سني من �أهم �ل�سركاء �لتجاريني لدولة �الإمار�ت 
�إد�رة عالقاتها مع كل دول �لعامل،  يف �لعامل، كما �أن �الإم��ار�ت قادرة على 
ب�سكل ينعك�ص �إيجابا على كل �ل�سركاء يف �آ�سيا و�لعامل، كما تتمتع بعالقات 
�الأمركية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ذل��ك  يف  مب��ا  و�ل�سركاء  �حللفاء  م��ع  وثيقة 
�ملكانة  على  ترتكز  �لقادمة  �ل�سنو�ت  �إن  معاليه  وق��ال  �لعامل.  دول  وبقية 
�لتناف�سية �ملتميزة و�لقوية �لتي تتمتع بها دولة �الإمار�ت �ليوم م�سر� �إىل 
�لريادة  �لتي متكنها من حتقيق  �ملقومات  �الإم��ار�ت متتلك كافة  �أن دول��ة 
�لتي تعمل  �ملبادر�ت  �ل�سناعة و�البتكار، و�إطالق  �لدويل يف  �مل�ستوى  على 

على حتفيز �البتكار يف كافة �ملجاالت.

مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية 
تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�أعلنت مناطق ر�أ�ص �خليمة �القت�سادية )ر�كز( عن �آخر �إجناز�تها �ملرتبطة 
مب�سرتها نحو �لتحول �لرقمي و �ملتمثلة يف �إطالق تطبيقها على �لهو�تف 
�لذكية و �لذي يهدف �إىل �إثر�ء جتربة عمالئها من �مل�ستثمرين �لعامليني 
بال�سكل �لذي يتيح لهم �إمكانية �لو�سول �إىل ت�سكيلة و��سعة من �خلدمات 
�لذكية وهو  للهو�تف  ر�ك��ز  للعمالء حتميل تطبيق  و ميكن  �سهولة.  بكل 
�إىل  �آبل وغوغل بالي و �ل�سروع يف ��ستخد�مه للو�سول  متاح عرب متجر 
جمموعة من �خلدمات �لتي ت�سمل تقدمي طلبات جتديد رخ�ص �الأعمال 
وتتبعها وتعبئة ر�سيد �حلافظة �الإلكرتونية و�الطالع على �آخر �مل�ستجد�ت 
و حجز مو�عيد مع موظفي ر�كز وغرها من �خلدمات �الأخ��رى. و يتيح 
�لتطبيق �لدعم �الإلكرتوين ملن يرغب بالتو��سل مع ر�كز من �أجل طرح 

�ملزيد من �ال�ستف�سار�ت و�لت�ساوؤالت.
و مبنا�سبة �إطالق تطبيق ر�كز للهو�تف �ملتحركة قال ر�مي جالد، �لرئي�ص 
�سل�سلة  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  م��دى  على  “�أطلقنا  ر�ك��ز:  ملجموعة  �لتنفيذي 
من �مل�ساريع �لتي تدعم م�سرة ر�كز نحو �لتحول �لرقمي ويعد �الإطالق 
بعدما  �مل�ساريع  ه��ذه  �سمن  �لذكية  �لهو�تف  على  ر�ك��ز  لتطبيق  �لناجح 
�سركاتهم  �إد�رة  ذل��ك  يف  مب��ا  كافة  �لعمالء  متطلبات  لتلبية  تطويره  مت 

و�الطالع على �آخر �مل�ستجد�ت �ملتعلقة مبجتمع �أعمال ر�كز«.

جمموعة اأينوك توقع اتفاقية مع رويال مارين 
�سريفي�سز لتوزيع زيوت الت�سحيم يف م�سر

•• دبي-وام: 

�سنو�ت مع  ملدة ثالث  تعاون م�سرتك  �تفاقية  “�ينوك”  وقعت جمموعة 
توزيع  من  �الأخ��رة  لتتمكن  م�سر  يف  �سرفي�سز”  مارين  “رويال  �سركة 
جمموعة و��سعة من زيوت �لت�سحيم للقطاع �لبحري �لتي تنتجها �ينوك 

�الأمر �لذي يعزز ح�سور هذه �ملنتجات يف �ل�سوق �مل�سرية �ملزدهرة.
وت�سهد �ملعامالت �ل�سنوية ملنتجات زيوت �لت�سحيم �لبحرية يف م�سر وترة 
منو ثابتة حيث و�سل حجمها �الإجمايل �إىل 24 مليون لرت من �ملنتجات 
�ملحلية و�ل��دول��ي��ة مم��ا ي��ر���س��خ م��ك��ان��ة �ل�����س��وق �مل�����س��ري��ة �جل��ذ�ب��ة الأعمال 
�سر�كات  ب��اإب��ر�م  �لدولة  يف  �ينوك  عمليات  تعزيز  يف  وي�ساهم  �لقطاع  ه��ذ� 
من  و��سعة  مبجموعة  عمالئها  وتزويد  ح�سورها  لتو�سيع  ��سرت�تيجية 

�ملنتجات عالية �جلودة.
���س��ي��ف ح��م��ي��د �لفال�سي  ���س��ع��ادة  وق����ال 

�ينوك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
“ نحن يف جمموعة �ينوك ملتزمون 
�مل�ستويني  ع��ل��ى  ح�����س��ورن��ا  ب��ت��ع��زي��ز 
ل��ت��زوي��د عمالئنا  و�ل������دويل  �مل��ح��ل��ي 
منتجات  م���ن  �مل��ت��ن��وع��ة  مب��ح��ف��ظ��ت��ن��ا 
تاأتي  وبهذ�  �لت�سحيم  وم��و�د  �لزيوت 
’رويال  �سركة  مع  �جلديدة  �سر�كتنا 
�إجن����از�  ل��ت��ت��وج  �سرفي�سز‘  م���اري���ن 
�حلافل  ���س��ج��ل��ن��ا  �إىل  ي�����س��اف  �آخ�����ر 
قدما  �مل�����س��ي  م��ن  وميكننا  ب��ال��ن��ج��اح 
يف دعم �لنمو �ل�سامل لقطاع �ملالحة 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �ل���ب���ح���ري  و�ل�����س��ح��ن 

�لدويل«.

•• اأبوظبي-وام: 

�آل نهيان نائب  حتت رعاية �سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد 
�نطلقت  �أب��وظ��ب��ي..  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص 
�أم�������ص ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ف��ي��ن��ت��ك �أب��وظ��ب��ي 2021 
 24 �إىل  وت�ستمر  �لعاملي  �أب��وظ��ب��ي  �سوق  م��ن  بتنظيم 

نوفمرب �حلايل.
و�سهد �ليوم �الأول من �ملهرجان �نطالق �أعمال منتدى 
�مل�ستثمرين مب�ساركة 400 من رو�د �الأعمال �لدوليني 
وكبار �مل�ستثمرين �سمن �جتماع �سانعي �لقر�ر �ملحليني 
و�لدوليني وقادة �لقطاع معا مناق�سة فر�ص �ال�ستثمار 
�الإقليمية �ملوجودة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية حيث 
100 من موؤ�س�سي �ل�سركات  �أتيح للم�ساركني مقابلة 
�لنا�سئة �لبارزة و�لتي ت�سهد منو� �سريعا من 35 دولة 

خمتلفة من كافة �أنحاء �لعامل.
�لنا�سئة  لل�سركات  �ل�سوقية  �لر�سملة  متو�سط  ويقدر 
مما  دوالر  مليون   70 من  باأكرث  �حل��دث  يف  �مل�ساركة 
�لنا�سئة  لل�سركات  جتمع  �أق��وى  �ملهرجان  ه��ذ�  يجعل 

�لتي تر�سم م�ستقبل �خلدمات �ملالية.
وناق�ص منتدى �مل�ستثمرين و�ملدعوم من �سركة مبادلة 
�الجتاهات  مالطا،  يف  �ال�ستثمار  وموؤ�س�سة  لال�ستثمار 

�لتي ت�سكل قطاع �ال�ستثمار يف �لتكنولوجيا �ملالية مبا 
يف ذلك بيئة �لعمل �لتي من �ساأنها متكني �لتكنولوجيا 
�ملالية يف �أبوظبي و�مل�ستقبل �لرقمي لل�سناديق و�إد�رة 
�لتي  �الأو���س��ع  �ملالية  �لتكنولوجيا  وت��ط��ور�ت  �الأ���س��ول 

ن�سهدها.
بر�دي  �مل�ستثمرين  منتدى  خ��الل  �جلل�سات  وت��ر�أ���ص 
 Exos ل�سركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملوؤ�س�ص  دوج���ان، 
 Credit مل��ج��م��وع��ة  �ل�����س��اب��ق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ص 
ري�����ادة  يف  جت���رب���ت���ه  ب�������ر�دي  �����س����ارك  ح���ي���ث   .Suisse
�الأع����م����ال و����س��ت��ع��ر���ص وج���ه���ات ن��ظ��ره ح����ول �سرورة 
�عتماد �لتكنولوجيا �ملالية للنهو�ص مب�سهد �خلدمات 
�لنمو يف جمال  لت�سريع  روؤي��ت��ه  ���س��ارك  وك��م��ا  �مل��ال��ي��ة. 
خ�سو�سا  �لرقمية،  �ال�ستثمارية  �مل�سرفية  �خلدمات 
ل�سالح �خلدمات  يتم جتاهله  ما  كونه مو�سوع غالبا 

�مل�سرفية �لرقمية لالأفر�د.
عبد  ر����س��د  �سعادة  �أي�����س��ا،  �مل�ساركني  قائمة  وت�سمنت 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �لبلو�سي،  �ل��ك��رمي 
حكومة  يف  �القت�ساد  وزي��ر  �سمربي  و�سيلفيو  �أبوظبي 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  مون�سي  وجيم�ص  مالطا، 
�ملتحدثني  من  و�لعديد  ب��ارت��رنز  كاتالي�ست  ظبي  �أب��و 

�الآخرين.

�سوق  ل���دى  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات  تنظيم  �سلطة  و�أع��ل��ن��ت 
�إطار  ح��ول  ��ست�سارية  ورق��ة  ن�سر  عن  �لعاملي  �أبوظبي 
عمل مقرتح لتو�سيع م�ساركة �مل�ستثمرين يف �أ�سو�ق ر�أ�ص 
�ملال �خلا�ص، وذلك دعما لل�سركات �لنا�سئة و�ل�سركات 

�خلا�سة �لتي ت�سعى للح�سول على �لتمويل.
كما ��ست�ساف �ليوم �الأول مبادرة فينتك 100 و�لتي 
�ملالية  �لتكنولوجيا  �سركات  �أك���رث  م��ن  �لعديد  ت�سم 
�لعاملي خالل  �أبوظبي  �سوق  �ختارها  �لعامل  �بتكار� يف 
ج��والت��ه ع��رب �ل��ع��دي��د م��ن �الأ����س���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة لعر�ص 
حلولهم للم�ستثمرين �ملحتملني يف �أبوظبي. وتت�سمن 
قائمة فينتك 100، ثالث �سركات نا�سئة كربى تزيد 
قيمتها �ل�سوقية عن مليار دوالر �أمريكي، مبا يف ذلك 
 ، Zeta و Judo Bank و Flutterwave و Stripe
باالإ�سافة �إىل خم�ص �سركات يف طور �لو�سول �إىل قيمة 
و   Thetaray ذل��ك  م��ل��ي��ار، مب��ا يف  ع��ن  ت��زي��د  �سوقية 
.Tamara و Stashaway و Bux و Securrency

�مل�ستثمرين  م��ن��ت��دى  يف  �مل�����س��ارك��ني  �أب�����رز  م���ن  وك����ان 
وفينتك 100، كيفن �أولري، ر�ئد �الأعمال و�مل�ستثمر 
�حلائز  �لتلفزيوين   Shark Tank برنامج  وجنم 
و�أنتلر  كابيتال  و�سيكويا  عاملية،  �إمي��ي  جو�ئز   4 على 
لال�ستثمار  ظبي  �أبو  وجهاز  ومبادلة   ،500 وجلوبال 

عكا�سة  حممد  م�ساركة  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  روك،  وب���الك 
�الإد�ري  و�ل�سريك  ف��وري  ل�سركة  �مل�����س��ارك  �ملوؤ�س�ص   ،
�لرئي�ص  بار�سيما،  وجي�سون   ،  Disruptech يف 
ويو�سف  لال�ستثمار،  هالو  ل�سركة  �مل�سارك  و�ملوؤ�س�ص 
 ،E11 Capital ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص  �مل���ال، 
 VentureSouq و�سونيا جوخال، �ل�سريك �الإد�ري يف
بارترنز،  ل�سروق  �ملوؤ�س�ص  �ل�سريك  ع��دي،  وحم��م��ود   ،
 Global ل�سركة  �الإد�ري  �ل�����س��ري��ك  م��ف��ت��اح،  وب��ا���س��ل 

.Ventures
وي�ست�سيف �ليوم �لثاين من مهرجان فينتك �أبوظبي 
و�لفعاليات،  �ملتحدثني  من  الفتة  جمموعة   2021
�إىل جانب  ف��ي��ن��ت��ك �حل��ك��وم��ي،  مب���ا يف ذل���ك م��ن��ت��دى 
�لعامليني  �ل�سيا�سات  �سانعي  بني  �لندو�ت  من  �سل�سلة 
و�الإقليميني و�جلهات �لتنظيمية �ملالية ملناق�سة ق�سايا 

�ل�سيا�سات �لرئي�سية حول �لتقنيات �حلديثة.
وت�����س��م��ل �مل��ن��ت��دي��ات �الأخ�����رى �ل��ت��ي ���س��ت��ق��ام يف �لثالث 
وه���ي قمة   ،CxO21 ق��م��ة  �ل�����س��ه��ر  م���ن  و�ل��ع�����س��ري��ن 
�بتكار م�سرفية رقمية تتعمق يف عامل �بتكار �ل�سركات 
 ،Token ومنتدى   ، �لرقمية  �مل�سرفية  و�خلدمات 
�سريع  ع��امل  على  ت��رك��ز  رئي�سية  نقا�سات  ي�سم  �ل���ذي 

�لتطور لالأ�سول و�لعمالت �لرقمية.

برعاية هزاع بن زايد 

من رواد الأعمال الدوليني وكبار امل�ستثمرين يجتمعون يف منتدى اأبوظبي لال�ستثمار  400
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�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر 

 1735/2021/208 تنفيذ مدين 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  توب لينك للمقاوالت و�لنقليات �لعامة �ص.ذ.م.م - فرع دبي 

  جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �لتاأمني �لعربية �ص.م.ل - فرع دبي

وميثله:�سمر حليم كنعان 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)229361.56( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن قر�ر بالتنفيذ 
 250/2021/51 بيع عقار مرهون 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد �سليمان �سامل �حلاطى 

  جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �مل�سرق �ص.م.ع

وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي 
رقم �لعقار 201 - رقم �لطابق 2 - �مل�ساحة 64.89 مرت مربع - كما نعلنكم ل�سد�د 
قيمة �ملطالبة وقدرها )618750( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من حمل �لرهن 
�ملدنية مع مر�عاة  �الج���ر�ء�ت  قانون  295 من  �مل��ادة  لن�ص  وفقا  �مل��ز�ي��دة  بطريق 

�حت�ساب مدة �لتكليف بال�سد�د بعد م�سي مدة �ل�سبعة �أيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر 
 1070/2021/208 تنفيذ مدين 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سدهما/1-  علي �حمد حممد 2- بحر �سلمان للنقل بال�ساحنات �ص.ذ.م.م 
جمهويل حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سركة �لتاأمني �لعربية �ص.م.ل - فرع دبي
وميثله:�سمر حليم كنعان 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)19.775( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3423/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 263/2021 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )763134.91( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديره 

�سيتي �سنرت
�ملطلوب �إعالنه : 1- ح�سن �سنقور مرزوق �سنقور �لبدو�وي  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )   (  به وق��دره )763134.91( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
ر�سوم خلزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8702/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

 ، رقم 2021/282 جت��اري م�سارف جزئي  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )583987.79( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك �مل�سرق �ص.م.ع
عنو�نه:�مارة دبي - ديره - �سارع عمر بن �خلطاب - مبنى مركز �لغرير - هاتف رقم:042077314 

- متحرك:0501300977 - فاك�ص رقم:044247256 - رقم مكاين:3048195800
�ملطلوب �إعالنه : 1- فريد �أحمد نثار �أحمد  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )583987.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1097/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 904 ل�سنة 2020 عقاري جزئي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2.528.460( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : يوجي �ساكاي

عنو�نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - بور�سعيد - ديره - �سارع �آل مكتوم - مبنى �مل�سعود 2 - مكتب 
702 - �أعلى �سيدلية �لتد�وي - وميثله:حممود علي �سعيد حميد �خلييلي

�ملطلوب �إعالنه : 1- تي �إت�ص �أو �إي للتطوير �لعقاري - �ص ذ م م  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  به وقدره )252846( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4297/2021/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�سابعة رقم 136

مو�سوع �لدعوى : تلتم�ص �ملدعية من مقام �ملحكمة �ملوقرة بعد ت�سجيل وقيد �لدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها و�عالن 
�خل�سوم بها �حلكم �التي:�سم ملف �لنز�ع رقم 2096 ل�سنة 2021 نز�ع جتاري - �حلكم بالز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )129.822( درهم مائة وت�سعة وع�سرون �لف وثمامنائة و�ثنان وع�سرون درهما - مع فائدته �لقانونيه بو�قع %12 
من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام - �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة عمال باحكام �لفقرة )1( من �ملادة )229(  

�جر�ء�ت جمنيه ت�سمني �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:كوكب �لب�ستان للتجارة �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �لكر�مة - �سارع زعبيل بناية مونتانا �لطابق �خلام�ص - مكتب 506 - رقم م��ك��اين:2971793616 - 
وميثله:�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهري

�ملطلوب �إعالنه :  1- بنجر لتجارة �القم�سة �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
�لدعوى  �ملوقرة بعد ت�سجيل وقيد  �ملحكمة  �ملدعية من مقام  �لدعوى ومو�سوعها تلتم�ص  �أق��ام عليك  :  قد  �الإع��الن  مو�سوع 
�أقرب جل�سة لنظرها و�عالن �خل�سوم بها �حلكم �التي:�سم ملف �لنز�ع رقم 2096 ل�سنة 2021 نز�ع جتاري - �حلكم  وحتديد 
�لف وثمامنائة و�ثنان وع�سرون  باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )129.822( درهم مائة وت�سعة وع�سرون  �ملدعي عليها  بالز�م 
درهما - مع فائدته �لقانونيه بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام - �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة 
عمال باحكام �لفقرة )1( من �ملادة )229(  �جر�ء�ت جمنيه ت�سمني �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2021/12/5  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2758/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�سر رقم 414
مو�سوع �لدعوى : الئحة دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )18000( ثمانية ع�سر 
�لف درهم ، مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لدفع وحتى متام �لوفاء + مبلغ تعوي�ص 1000 درهم مع �لفائدة 

+ �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:علي �حمد �سلطان �سيف �ملناعي - و�خرون

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - �خلبي�سي - ديره - دبي - �سارع �خلبي�سي - مبنى بناية �لبحري و�ملزروعي 535 - 
�سقة �الأول 11 ، 10 - خلف معر�ص هيوند�ي لل�سيار�ت

�ملطلوب �إعالنه :  1- جيبا خلدمات توظيف �ليد �لعاملة  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها الئحة دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )18000( ثمانية ع�سر �لف درهم ، مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �لدفع وحتى متام �لوفاء + 
مبلغ تعوي�ص 1000 درهم مع �لفائدة + �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - يقت�سي ح�سوركم �مام مكتب 
�د�رة �لدعوى يف يوم �الربعاء �ملو�فق:2021/11/24 �ل�ساعة 09:00 �سباحا �ىل �ل�ساعة 12:00 م�ساء� بقاعة �لتقا�سي 
عن بعد و�لتي ميكن �لو�سول �ليها من خالل موقع حماكم دبي �اللكرتوين - �خلدمات �لعامة جد�ول جل�سات 

�لق�سايا وذلك لنظر �لدعوى �ملذكورة �عاله.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر        
 1668/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- د�ريو�ص عبد �لقادرنظرى
  جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�ملكرم لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت ذ.م.م
وميثله:�سامل خمي�ص �سعيد ح�سن �ليماحي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاله وقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية 
بتاريخ:2021/5/30 تكليفكم بالوفاء مبا جاء �عاله وذلك خالل 5 �أيام 

من ن�سر هذ� �العالن بالوفاء باملطالبة �ملذكورة �عاله. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر 

 198/2020/204 تنفيذ �سرعي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- رجب عبد �لفتاح حممد عبد �ملجيد  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�ل�سيماء حممد عبد�لرحمن عبد�ملق�سود ح�سني 

وميثله : عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 267/2019 �حو�ل نف�ص 
م�سلمني �ملعدل باحلكم �ل�سادر يف �ال�ستئناف رقم 814/2019 �أحو�ل �سخ�سية ومو�ريث ب�سد�د 

�ملنفذ به وقدره )79330( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
منطقة  يف  �ل�سخ�سية  �الح���و�ل  مبنى  يف  �ل�ساعة   1900/1/1 �مل��و�ف��ق  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر )تظلم(    
                  يف  �لدعوى رقم:427/2021/72 تظلم جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتظلمات و�مل�ستعجل رقم 190
مو�سوع �لدعوى : �لتظلم من �لقر�ر �ل�سادر بتاريخ:2021/9/29 يف �الأمر على عري�سة رقم 2021/1065 

جتاري . 
�ملتظلم:�سركة �لبيت �الأبي�ص �لعقارية �لقاب�سة �ملحدودة

�لقانونية  و�ال�ست�سار�ت  للمحاماة  ح�سني  �لقانوين/حممود  وكيله  مكتب  �ملختار  حمله  عنو�نه:�المار�ت 
ب��اي �سكوير - بناية رق��م 12 - �لطابق  �م��ارة دب��ي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �الأب���ر�ج -  �لكائن يف 

3 - مكتب 303 - وميثله:حممود ح�سني علي �حمد
�ملطلوب �إعالنه :  1- مايكل رو�سو  -  �سفته : متظلم �سده 

م��و���س��وع �الإع�����الن :  ق��د �أق����ام عليكم �ل��ت��ظ��ل��م �مل���ذك���ور �ع����اله وم��و���س��وع��ه �ل��ت��ظ��ل��م م��ن �ل���ق���ر�ر �ل�سادر 
بتاريخ:2021/9/29 يف �الأمر على عري�سة رقم 2021/1065 جتاري - وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  
2021/12/5  �ل�ساعة 08.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:6224/2021/60 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ )5.800.000( مليون درهم )خم�سة ماليني 
وثمامنائة �لف درهم( قيمة �ل�سيك رقم 5 �ملوؤرخ 2020/8/6 �ملح�سوب على بنك �المار�ت �لدويل و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق يف:2020/8/6 وحتى متام �ل�سد�د �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:عبد�هلل �زهر حممد �زهر

عنو�نه:دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �ل�سفا �الوىل - بناية �م ��ص �م 1 - �ملكاتب R04 - R03 هاتف رقم:043338699 - 
 info@prestigeadvocates.com:فاك�ص رقم:042800455 - موبايل:0523323803 - �لربيد �اللكرتوين

�ملطلوب �إعالنه :  1- علي �حمد �حمد �ل�سويدي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �الإعالن :قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/9/26 - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة 
�ل�سيك �لو�ردة تفا�سيله بالطلب مببلغ )5.800.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة 
يف 2021/9/15 وحتى متام �ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست �ملحكمة ماز�د 

على ذلك من طلبات .ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:400/2021/20 جتاري كلي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لكلية �لتجارية �الأوىل رقم 31
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )12800000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�ستحقاق يف 2020/11/19 وحتى �ل�سد�د �لتام. 
�ملدعي:دبي لال�ستثمار �لعقاري �ص.ذ.م.م

دب���ي لال�ستثمار  دب���ي لال�ستثمار �الوىل ح��دي��ق��ة  ع��ل��ي جم��م��ع  - ج��ب��ل  ب��ردب��ي   - دب���ي  ع��ن��و�ن��ه:�م��ارة 
ali@masadvocates.com:مكاين:1556566159 - هاتف رقم:048852622 - فاك�ص:048852520 - �مييل

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سركة �لفجرة �لوطنية للمقاوالت ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  :  قد  �الإع��الن  مو�سوع 
يف  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )12800000(
�ل�ساعة  �مل��و�ف��ق  2021/11/28   ي��وم �الح��د   �لتام - وح��ددت لها جل�سة  �ل�سد�د  2020/11/19 وحتى 
10.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر        

 69/2019/250 بيع عقار مرهون 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملنفذ �سدهما : 1- فاطمة حجي نا�سر عبد�هلل 2- �حمد عبد�هلل 
�حمد �ملال -   جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ :بنك �المار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع 
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/10/17 �خطاركم بال�سر يف 
�ملذكورة �عاله وذلك للعلم مبا جاء فيه  �لتنفيذ يف �لدعوى  �ج��ر�ء�ت 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن �سحيفة طعن بالن�سر    

                  يف  �لطعن رقم:460/2021/458 طعن عقاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �الوىل - متييز رقم 545

�ىل  �حالته  فيه  �ملطعون  ونق�ص �حلكم  �سكال ومو�سوعا  �لطعن  : قبول  �لطعن  مو�سوع 
�ملطعون  و�ل��ز�م  �لنق�ص  تقرره حمكمة  ما  �سوء  على  �ال�ستئناف ال�سد�ر حكمها  حمكمة 

�سده بالر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب. 
�لطاعن:مرمي حممد باغجرى

�م��ارة دبي - دبي - �جلمر� �الوىل - مبنى كل�سرت 41 فيال رقم 6 -  عنو�نه:�المار�ت - 
بالقرب من جمر� ليك رقم مكاين:1372675095 - وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سركة بهمنى للتجارة �لعامة  -  مطعون �سده 
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكور �عاله ويتوجب عليكم 

�حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد �سحيفة �لطعن �ملتقدمة �سدكم.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1547/2021/11 مدين جزئي 

�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �الوىل رقم 21
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يدفعو� للمدعية مبلغ وقدره )3000000( ثالثة 
ماليني درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى تاريخ �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي 

عليهم بامل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:رويال يونايتد للنو�فذ و�ملعادن �ص.ذ.م.م

بوكالة   -  83 رق��م  خم��زن   - �لعقاريه  دب��ي  موؤ�س�سة  ملك   3 �ل�سناعية  �لق�سي�ص  دب��ي  �م���ارة   - ع��ن��و�ن��ه:�الم��ار�ت 
�ملحامية:�إميان �لرفاعي - وميثله:�ميان يون�ص حممد ��سماعيل �لرفاعي

�ملطلوب �إعالنه :  1- جري�ص كومار �ساجنوت  -  �سفته : مدعي عليه 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ:2021/8/25 يف �لدعوى  :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع �الإعالن 
ل�سالح/رويال يونايتد للنو�فذ و�ملعادن �ص.ذ.م.م بحكمت �ملحكمة ح�سوريا بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )3.000.000( درهم و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهم �لر�سوم 
، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  �ملحاماة  �تعاب  و�مل�ساريف ومبلغ )500( درهم مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2657/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �لثالثة ع�سر رقم 414

مو�سوع �لدعوى : 1- قبول �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها بعنو�نها للرد 2- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د �لرو�تب �ملتاخرة 
عن �سهر مار�ص 2021 وت�سعة �يام من �سهر �أبريل مبلغ وقدره )15.500( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملدعي عليها  �لز�م  �ملحاماة و�مل�ساريف 4-  �لر�سوم و�تعاب  �ملدعي عليها مقابل  �لز�م  �ال�ستحقاق من 26 مار�ص 2021 3- 

بت�سليم �ملدعية �سهادة خربة عن فرتة عملها من 21/نوفمرب 2020 وحتى 3/�بريل/2021. 
�ملدعي:هبه فتح �لرحمن ح�سني حممد

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع �الحتاد - مبنى بناية �جنى �ي - �سقة طابق 7 م 703 - بالقرب 
من حمطة مرتو �سيتى �سنرت

�ملطلوب �إعالنه :  1- ��ص تي دبليو تكنيكال  -  �سفته : مدعي عليه
�لز�م  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها 1- قبول �لدعوى و�ع��الن �ملدعي عليها بعنو�نها للرد 2-  :  قد  مو�سوع �الإع��الن 
�ملدعي عليها ب�سد�د �لرو�تب �ملتاخرة عن �سهر مار�ص 2021 وت�سعة �يام من �سهر �أبريل مبلغ وقدره )15.500( درهم مع 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�ستحقاق من 26 مار�ص 2021 3- �لز�م �ملدعي عليها مقابل �لر�سوم و�تعاب �ملحاماة 
و�مل�ساريف 4- �لز�م �ملدعي عليها بت�سليم �ملدعية �سهادة خربة عن فرتة عملها من 21/نوفمرب 2020 وحتى 3/�بريل/2021 
- يقت�سي ح�سوركم �مام مكتب �د�رة �لدعوى يف يوم �الحد �ملو�فق:2021/11/28 �ل�ساعة 09:00 �سباحا �ىل �ل�ساعة 12:00 
م�ساء� بقاعة �لتقا�سي عن بعد و�لتي ميكن �لو�سول �ليها من خالل موقع حماكم دبي �اللكرتوين - �خلدمات �لعامة 

جد�ول جل�سات �لق�سايا وذلك لنظر �لدعوى �ملذكورة �عاله.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر        
 5377/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- �سانكو للمقاوالت �ص.ذ.م.م 2- كي�سن ريو��سند جوبالين  
 جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :جلف طوب لال�سمنت �ص.ذ.م.م
وميثله:منذر حممد مال �هلل �سليمان �حلمادي 

طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/9/24 بالز�م �ملدعي عليهما 
بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )121.465( درهم مائة و�حدى وع�سرين �لف و�ربعمائة وخم�سة 
و�ستني درهم و�لفائدة �لقانونية 5% �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف 2021/8/17 وحتى متام 
�ل�سد�د و�لزمتهما بالت�سامن يف �مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ولكم �حلق يف 

��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7215/2020/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ،  2156/2020 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 

وقدره )28994( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : جالك�سي للبول�سرتين ونظام �لتغليف �ص.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - جبل علي �ل�سناعية - دبي - �سارع �سارع مدينة دبي �ل�سناعية - 
مبنى ملك جمموعة م�سانع �لع�سماوي �سقة م�ستودع 1/2

�ملطلوب �إعالنه : 1- �يلدون توما�ص روز�يو روز�يو  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )28994.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن بالن�سر        

 4439/2021 �مر �أد�ء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�سر

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد ح�سن م�ستوين ب�سر �حمد م�ستوين  

 جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :حممد �بر�هيم �حمد بوملحه 

بالز�م �ملدعي  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2021/8/10  ��ست�سد�ر �مر  طلب 
عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة �ل�سيك �لو�ردة تفا�سيله بحافظة م�ستند�ت �ملدعي مببلغ وقدره 
�ملطالبة يف:2021/6/22 وحتى متام  تاريخ  �سنويا من  �لقانونية %5  و�لفائدة  )20.000( درهم 
�ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماز�د على ذلك 

من طلبات.  ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر 
 207/2021/7756 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �لفجرة �لوطنية للمقاوالت ذ.م.م 
جمهويل حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/كيه �يه دي للتكييف
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)158462.13( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر        
 827/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �سوري�ص ديو�ين جنان �ساند ديو�ين  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�ميك�ص )�ل�سرق �الأو�سط( �ص.م.ب )م( �المار�ت )حاليا( �سركة �مريكان �ك�سرب�ص )�ل�سرق 
�الو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 

وميثله : عبد�هلل يو�سف مرز� علي ح�سن �لنجار 
درهم   )38.559.72( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
ثمانية وثالثون وخم�سمائة وت�سعة وخم�سون درهم و�ثنان و�سبعون فل�ص ، ل�سالح �ملدعية و�لز�مه بالفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لتقا�سي عن بعد لذ�  �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/11/28  وح��ددت لها جل�سة يوم �الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 

�عالن بالن�سر        
 817/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �ساهنو�ز حممد �قبال حممد �قبال ميمون  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�ميك�ص )�ل�سرق �الأو�سط( �ص.م.ب )م( �المار�ت )حاليا( �سركة �مريكان �ك�سرب�ص )�ل�سرق 
�الو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 

وميثله : عبد�هلل يو�سف مرز� علي ح�سن �لنجار 
درهم   )24.498.80( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
بالفائدة  و�لز�مه  �ملدعية  ل�سالح   ، فل�ص  وثمانون  درهم  وت�سعون  وثمانية  و�ربعمائة  �لف  وع�سرون  �ربعة 
�لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لتقا�سي عن بعد لذ�  �ل�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/11/28  وح��ددت لها جل�سة يوم �الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13399 بتاريخ 2021/11/23 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:239/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �مل�سارف �جلزئية رقم 249

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )84.737.68( �لف درهم )�أربعة وثمانون �لفا 
و�سبعمائة �سبعة وثالثون درهم و 68 فل�ساً(  و�لفو�ئد �لقانونية �مل�ستحقة من تاريخ 2021/5/2 حتى �ل�سد�د بو�قع 

9% �سنويا حتى متام �ل�سد�د �لز�م �ملدعى عليه بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع

عنو�نه:�المار�ت �مارة دبي ديرة دبي �سارع بور�سعيد مبنى نف�ص بناية �لبنك بجو�ر ديره �سيتي �سنرت
وميثله: ��سامة ح�سن عثمان دبلوك

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سا�سني �رون كومار موهان  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2021/10/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/   NAME - PARTY1  �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )74.313.39( �لف درهم )�أربعة 
و�سبعون �لف وثالثمائة وثالثة ع�سر درهم وت�سعة وثالثون فل�ص( ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من �ليوم �لتايل 
لتاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2021/7/8 وحتى �ل�سد�د �لتام وبامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
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هذا  �سد  والتلقيح  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  حول  عديدة  ت�ساوؤلت  عن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  يف  �سحي  م�سوؤول  ك�سف 
الفريو�ص، للن�ساء املر�سعات.

ويف اإجاباته عن اأ�سئلة في�سميتا جوبتا �سميث، م�سممة برنامج "العلوم يف خم�ص"، الذي تعر�سه منظمة ال�سحة العاملية 
عر موقعها الر�سمي وح�ساباتها على من�سات التوا�سل الجتماعي، اأو�سح الطبيب لوران�ص غرامر �سرتو، وهو م�سوؤول فني 
حول حت�سني تغذية الر�سع والأطفال حول العامل يف املنظمة، عما اإذا كان اآمنا اأن تر�سع الأم اإذا كانت م�سابة بفريو�ص 
كورونا، قائال:"اأنا متاأكد من اأن الأمهات تهتمن ب�سحتهن بنف�ص القدر الذي تهتمن به ب�سحة اأطفالهن، ويتعني عليهن اأن 
يتاأكدن من اأن منظمة ال�سحة العاملية ت�سجع الر�ساعة الطبيعية لي�ص لأنها اآمنة فح�سب، بل لفوائدها املتعددة"، م�سريا 
اإىل اأن "لنب الأم يف حد ذاته ل يعد و�سيلة لنتقال الفريو�ص اإىل الر�سيع، واأنه رمبا يكون هناك خوف حو رعاية الأمهات 

لأطفالهن وقرب الأم ب�سكل وثيق من طفلها اأثناء الر�ساعة الطبيعية".

للطفل  �ل��ع��دوى  �ن��ت��ق��ال  ن�سبة  �أن  "وجدنا  و�أ����س���اف: 
فاإن حاالت  �لر�سيع،  �إ�سابة  هي �سئيلة جد�، ويف حال 
�لوالدة  ل��الأط��ف��ال حديثي  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  �ل��ع��دوى 
عادة ما تكون خفيفة للغاية"، مو�سحا �أن:"�إر�ساع �الأم 
�مل�سابة بفرو�ص كورونا لر�سيعها ال ميثل �إجر�ء خطر� 

�سحيا كبر� على طفلها".
كما �أ�سار لور�ن�ص غر�مر �سرتو �أنه "يتعني �ملو�زنة بني 
�الحتماالت �ل�سئيلة لالإ�سابة بالفرو�ص عرب �لر�ساعة 
�لطبيعية"،  �ل��ر���س��اع��ة  ف��و�ئ��د  ف��ق��د�ن  �سلبيات  وب���ني 
�لعديد  على  يح�سلون  قد  "�الأطفال  �أن��ه  على  م�سدد� 
من �الأمر��ص �الأخ��رى جر�ء عدم ح�سولهم �لر�ساعة 
�أمرمهم  �لطفل  حلماية  �جلهود  و��ستمر�ر  �لطبيعية، 
للغاية، حيث �أثبتت �لدر��سات �لتحليلية حول �خل�سائر 
�لتي حتدث عن �لتخلي عن �لر�ساعة �لطبيعية يف مثل 
هذه �حلاالت �أن فو�ئد �لر�ساعة �لطبيعية تفوق ب�سدة 

خماطر �نتقال �لعدوى �ملحتملة".
�إذ� كانت  وعن �لو�سائل و�لطرق �لتي على �الأم �تبعاها 
م�سابة بفرو�ص كورونا وهي مر�سعة، حلماية طفلها، 
�ست�سعى  " بالتاأكيد  �ملنظمة:  يف  �ل�سحي  �مل�سوؤول  قال 
و�سعها حلماية طفلها من   ما يف  كل  تفعل  �أن  �إىل  �الأم 
�سغرة،  خماطرة  ميثل  ذلك  �أن  من  بالرغم  �لعدوى، 
باالإجر�ء�ت  �لعمل  هي  �تباعها  ميكن  �لتي  و�لن�سائح 
�الح��رت�زي��ة �ملتبعة جت��اه باقي �أف��ر�د �الأ���س��رة ميكن �أن 
تكفل �حل��م��اي��ة ل��ل��م��ول��ود �ل��ر���س��ي��ع، ب��د�ي��ة م��ن �رت���د�ء 
مرور�  متكرر،  ب�سكل  يديها  وغ�سل  �لو�قية  �لكمامات 
با�ستخد�م �ملناديل �ملبللة، �لتي حتتوي على �لكحول وما 

�سابه".
و�أ�ساف: من ثم ميكنها �ال�ستمر�ر يف �الت�سال بطفلها، 
الأنه من �ملهم �أن يكون �لطفل على �ت�سال مع �الأم، مع 
�لتي  �الأ�سا�سية  �الحتياطات  باتخاذ  تلتزم  �أن  م��ر�ع��اة 

حتول دون �نتقال �لعدوى للمحيطني بها.
ويف �إطار �الإجابة عن �أمان و�سالمة تلقي �الأم �ملر�سعة 
�سرتو  غر�مر  لور�ن�ص  رد  كورونا"،  فرو�ص  �سد  لقاح 
كورونا  ف��رو���ص  �سد  لقاح  على  �حل�سول  "�إن  ق��ائ��ال: 
لي�ص �آمنا فح�سب، بل �إن منظمة �ل�سحة �لعاملية تو�سي 
باأخد هذه �للقاح"، م�سر� �إىل �أن ذلك ياأتي "بناء على 

جميع �الأدلة �ملتوفرة لدى منظمة �ل�سحة �لعاملية".
ولفت �إىل �أن "ح�سول �الأم �ملر�سعة على لقاح ذد فرو�ص 
�لفرو�ص،  هذ�  من  وحلمايتها  ل�سحتها،  مهم  كورونا 
�أف�سل وجه  على  �أ�سرتها  رعاية  على  ق��ادرة  تكون  حتى 

ممكن وال تتعر�ص للمر�ص ب�سدة"، الفتا �إىل �أنه "لي�ص 
�للقاح �سي�سمح بانتقال �لفرو�ص  �أن  هنالك دليل على 
�للقاح  �أن يكون  �إىل  �إىل �لطفل، ولي�ص هناك ما يدعو 
�أقل فعالية يف �الأم �ملر�سعة مقارنة باالأم غر �ملر�سعة، 
�إىل �لتو�سية ب�سرورة ح�سول �الأمهات  وهذ� ما يدفع 
�لفر�سة  لها  تتوفر  �أن  مبجرد  �للقاح  على  �ملر�سعات 

حلماية �أنف�سهن و�ملجتمع �ملحيط بهن".

�لعاملية  �ل�سحة  "منظمة  �أن  �إىل  �لطبي��������ب  و�أ���س��ار 
فور  �لطبيعية  �لر�س�����������اعة  �الأمهات  تبد�أ  ب��اأن  تو�سي 
�أطف���������الهن"،  ميالد  م��ن  �الأوىل  �ل�ساعة  يف  �ل����والدة، 
كثرة،  �سحية  فو�ئد  �لطبيعية  "للر�ساعة  �أن  موؤكد� 
من حيث �حلماية من �الأمر��ص �ملعدية، مثل �الإ�سهال 
تاأثر�ت  �أن  على  ع��الوة  �لتنف�سي،  �جلهاز  �لتهابات  �أو 

طويلة �ملدى.

هل يجوز لالأم امل�سابة بكورونا 
اأن تر�سع مولودها؟

ك�سفت �إحدى �لدر��سات عن �أثر جانبي خفي لفيتامني "د" على من �عتادو� 
�لذهاب �إىل �حلمام كثر� نتيجة معاناتهم من فرط ن�ساط �ملثانة.

و�لتوليد  �لعامة  �ل�سحة  يف  متخ�س�سني  �إ�سر�ئيليني  باحثني   4 و�أج��رى 
و�أمر��ص �لن�ساء مر�جعة لدر��سات �سابقة �أجريت جميعها يف �سهر �أغ�سط�ص 
 PubMed ملا�سي، وذلك من �أجل �لتو�سل يف در��ستهم �ملن�سورة يف موقع�
�إىل �الأ�سباب �لتي توؤدي �إىل فرط ن�ساط �ملثانة، و�سل�ص �لبول، و��سطر�بات 

قاع �حلو�ص، و�أعر��ص �مل�سالك �لبولية �ل�سفلية.
وجاء يف �لدر��سة �أنها �نطلقت من فر�سية وجود م�ستقبالت فيتامني "د" 
يف خاليا �لع�سالت �لهيكلية و�ملل�ساء يف جميع �أنحاء �جل�سم، وحتديد� يف 
ع�سلة �ملثانة �لناف�سة، و�أن �لهدف منها كان هو حتديد ما �إذ� كانت مكمالت 

هذ� �لفيتامني تلعب دور� يف عالج �أعر��ص �سل�ص �لبول.
�أن  �إىل  �الإ�سر�ئيليون  �لباحثون  �أج��ر�ه��ا  در����س��ات   7 �أ�سل  من   6 وخل�ست 
وجود  �أو  "د"  فيتامني  بنق�ص  كبر  ب�سكل  مرتبط  �ل�سديد  �ل��ب��ول  �سل�ص 

ق�سور د�خل �جل�سم.
كما تو�سلو� �إىل �أن جتربتني ك�سفتا �أن فيتامني "د" ميكن �أن يكون فعاال 

يف عالج �سل�ص �لبول.
�لتي  �لدر��سات  ثلثي  �أن  �إىل  �الإ�سر�ئيليون  �لباحثون  خل�ص  ع��ام،  وب�سكل 
�أعادو� مر�جعتها مرة �أخرى �أظهرت وجود �سلة بني تناول كمية كافية من 

فيتامني "د" و�لتبول ب�سكل �سليم غر مفرط.

كيف ميكن �أن يوؤثر "فيتامني د" على �ملثانة؟
للبول  لل�سماح  تنقب�ص  �لتي  �لناف�سة  �ملثانة  ع�سلة  �أن  �لباحثون  �أو���س��ح 
باخلروج من �ملثانة، حتتوي على م�ستقبالت فيتامني "د" يف �الأ�سا�ص، وقد 
ي�ساعد ذلك �لفيتامني حتديد� يف تقوية بع�ص �لع�سالت د�خل وحول قاع 
�حلو�ص، مبا يف ذلك �ملثانة، مما مينع من �لذهاب �إىل �حلمام ب�سكل مبالغ 

فيه.
كذلك وجدت در��سة �أجريت يف عام 2019 �أن �نخفا�ص م�ستويات فيتامني 

�ملثانة. ب�سرطان  �الإ�سابة  خطر  بزيادة  بالفعل  �رتبط  �جل�سم  "د" يف 
ي�سار �إىل �أن جمعية �مل�سالك �لبولية �الأمريكية ذكرت �أن 33 مليون �أمريكي 

يعانون من فرط ن�ساط �ملثانة.

درا�سة تك�سف عن تاأثري خفي لفيتامني 
كثريا احلمام  دخول  اعتادوا  "د" ملن 

طريقة ب�سيطة لتخفي�س 
م�ستوى الكولي�سرتول 

دون اأدوية
�أن  �لرتكية،  �لتغذية  خبرة  كي�سكينر،  دي���ورد�ن  �لدكتورة  �أعلنت 

�لتغذية �ل�سحية وممار�سة �لريا�سة، ت�سمحان بتخفي�ص م�ستوى 
�لكولي�سرتول يف �لدم دون ��ستخد�م �أدوية.

هناك  �أن  �إىل   ،Sözcü ل�سحيفة  ح��دي��ث  يف  �خل��ب��رة  وت�سر 
"جيد" )HDL( و  ك��ول��ي�����س��رتول  �ل��ك��ول��ي�����س��رتول:  ن��وع��ني م��ن 

كولي�سرتول "�سار" )LDL( �للذين يجب �أن يكونا متو�زنني.
�لكولي�سرتول  م�ستوى  ورف��ع  "�ل�سار"  �لكولي�سرتول  م�ستوى  لتخفي�ص  وت�سيف، 
"�جليد" يجب ممار�سة �لريا�سة بانتظام وحماربة �لوزن �لز�ئد و�تباع قو�عد غذ�ئية 
معينة. فمثال يجب �لتقليل من تناول �لدهون، و�إعطاء �الأف�سلية للدهون غر �مل�سبعة 
بدال من �لدهون �مل�سبعة. كما يجب جتنب تناول �لدهون �ل�سلبة مثل �ل�سمن �لنباتي 
�لدهنية  �للحوم  تناول  بعدم  هذ�،  �إىل  باالإ�سافة  �خلبرة  وتن�سح  و�ل�سحم.  �ملهدرج 
�حلليب  ت��ن��اول  وعند  �ل�سريعة،  و�مل��اأك��والت  �ملقليات  ت��ن��اول  م��ن  و�لتقليل  و�مل��ع��اجل��ة 
ومنتجات �الألبان يف�سل �أختيار �أنو�ع قليلة �لد�سم. ومن �ل�سروري �الإكثار من �سرب 

�ملاء بانتظام وتناول �ملو�د �لغنية باالألياف �لغذ�ئية.
�ل�سار،  �لكولي�سرتول  م�ستوى  تخفي�ص  ميكن  �أن��ه  على  �ل��رتك��ي��ة،  �خل��ب��رة  وت��وؤك��د 

�لتالية  �الأطعمة  بتناول  وتن�سح  طبيعية،  نباتية  غذ�ئية  م��و�د  بتناول  �أدوي���ة،  دون  من 
بانتظام: �ل�سوفان، خبز �حلبوب �لكاملة، �لبقوليات )غنية باالألياف �لغذ�ئية(. �ملك�سر�ت 
�لتفاح )�لكو�رتزين  �لكتان )�أوميغا3-(.  �الأ�سماك. بذور  باأنو�عها �جلوز و�للوز و�لبندق. 
و�لبكتني(. �لثوم )�الألي�سني(. �لب�سل )كو�رتزتني(. �جلريب فروت و�لكمرثى )�لبكتني(. 

و�الأ�سود  �الأخ�سر  �ل�ساي  �مل�سبعة(.  غر  �الأح��ادي��ة  �لدهنية  )�الأحما�ص  �لزيتون  زيت 
)م�ساد�ت �الك�سدة(.
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�ل�سارقة  معهد  رئي�ص  �مل�سلم  �لعزيز  عبد  �لدكتور  �سعادة  �الفتتاح  ح�سر 
للرت�ث، و�سعادة تيمور ز�بروف �سفر رو�سيا �الإحتادية لدى �لدولة و�سعادة 
وو�رتر  دب��ي  يف  �الحت��ادي��ة  رو�سيا  جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�سل  فومني  �أول��ي��غ 
التيبوف مدير د�ئ��رة �لثقافة يف خانتي مان�سي�سك - �وك��رغ �وج��ر� وعائ�سة 
غاب�ص مدير �إد�رة �لفعاليات و�الأن�سطة باملعهد �ملن�سق �لعام الأ�سابيع �لرت�ث 
و�ملخت�سني  و�لباحثني  �ل���رت�ث  ع�ساق  م��ن  غفر  جمع  �إىل  �إ���س��اف��ًة  �لعاملي 

وممثلي و�سائل �الإعالم وت�ستمر �لفعاليات 5 �أيام.
�أ�سابيع  برنامج  يف  �ليوم  ن�سل   “ �مل�سلم  �لعزيز  عبد  �لدكتور  �سعادة  وق��ال 
�لرت�ث �لعاملي �إىل رو�سيا لننتقل يف رحلة �سيقة وجميلة عرب تاريخ وجغر�فية 
وتر�ث و�آثار رو�سيا وبيئتها �لغنية �ملتنوعة �جلميلة من خالل جمموعة من 
�لفعاليات �لتي تتوزع بني عرو�ص �سعبية وعرو�ص �أزياء ومعر�ص �سور وفنون 

�سعبية ومو�سيقى وغرها من �ألو�ن �لرت�ث �لرو�سي �لعريق و�ملتنوع«.
“ نرى معرو�سات جميلة وعرو�سا للفنون �ملو�سيقية �لتي  و�أ�ساف �سعادته 
بطابع معماري خا�ص من  �الإقليم  يتميز هذ�  �لرو�سي حيث  �ل�سمال  متثل 
�خل�سب باإ�ستخد�م تقنيات جميلة ودقيقة هي �لبناء �خل�سبي �لذي يعلو �أكرث 
من 3 �أدو�ر يف بيوت ومد�ر�ص وكنائ�ص ومبان متنوعة وميزة هذ� �لعمر�ن �أنه 
يعتمد على مو�سوع �لقفل �لذ�تي وعدم �إ�ستخد�م �مل�سامر �أو ما ي�سمى مونة 
�لبناء تعتمد فقط على �خل�سب من خالل تقنيات خا�سة �أما �ملو�سيقى فهي 
م�سابهة لل�سمال �الأوروب��ي ب�سكل عام يف حني تعتمد �ملاأكوالت على �لغزالن 
�لذي  �لرو�سي  �ل�سمال  تقع يف  �ملنطقة  فهذه  هناك  متاح  هو  و�ل��وع��ول مما 
قد يكون خمفياً عن �ل�سياحة مثاًل لكنه �سمال غر خمفي عن �أهايل �أوريا 

�ل�سرقية.
تر�ث  �أ�سبوع  للم�ساركة يف فعاليات  ��ستقد�م �سخ�سيتني  �أن فكرة  �إىل  ولفت 
مان�سي” وهم من �جلماعات  “هانتي  �مل�سماة  �لعرقية  رو�سيا من �جلماعة 
ب�سكل  تتز�يد  �لقبيلة  تز�ل هذه  �لقد�مى حيث ال  �ل�سمال  �أهل  �لباقية من 

وهذه  وع��اد�ت��ه��ا  وتقاليدها  وفنونها  زي��ه��ا  على  حمافظة  لكنها  كبر  غ��ر 
�أ�سبوع غني له �لكثر من �جلماليات �لتي  �إ�سافة جيدة لهذ� �الأ�سبوع وهو 

�سر�ها �لز�ئر.
من جانبه قال �سعادة �ل�سفر �لرو�سي تيمور ز�بروف “ ن�سجل كل �ل�سكر 
و�لتقدير الإمارة �ل�سارقة ومعهد �ل�سارقة للرت�ث �لذي ياأخذ على عاتقه �سون 
�لرت�ث وحمايته ونقله لالأجيال حيث �سنحت لنا �لفر�سة من خالل برنامج 

�أ�سابيع �لرت�ث �لعاملي لنكون حا�سرين يف قلب �ل�سارقة لنعرف جمهور وزو�ر 
�ل�سارقة و�لباحثني و�ملخت�سني برت�ث رو�سيا �لعريق و�ملتنوع«.

ولفت �سعادته �إىل دور معهد �ل�سارقة للرت�ث وجهوده �مل�ستمرة يف �لتو��سل 
و�لتفاعل �لعاملي مع �جلهات و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لتي تعنى بالرت�ث يف كل 
�لعامل حيث هناك �لكثر من �لتقاطعات و�مل�سرتكات يف �لرت�ث على �مل�ستوى 
�لعاملي ما ي�ستوجب �لعمل �مل�سرتك و�لتن�سيق عال �مل�ستوى من �أجل حماية 

�لرت�ث و�سونه.
ن�سائية  ت��ر�ث��ي��ة  �أزي����اء  �ل�سارقة  قلب  يف  �ل��رو���س��ي  �ل��رت�ث��ي  �مل��ع��ر���ص  وي�سم 
ورجالية و�سناعة �لو�سائد وحقائب خا�سة باأدو�ت �خلياطة وتطريز �ملالب�ص 
وحرفة �سناعة �لغزل وهد�يا تذكارية لالأدو�ت �ملو�سيقية ومنتجات غذ�ئية 
رو�سيا  يف  �ملهمة  �ملعامل  لبع�ص  �خل�سب  على  �لنحت  حلرفة  خا�سا  وجناحا 

ومعر�سا فنيا الأ�سهر �الأماكن �لرت�ثية يف رو�سيا.

•• دبي-وام:

�أ����س���درت م��وؤ���س�����س��ة ح��م��د�ن ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم ل����الأد�ء 

�لتعليمي �ملتميز كتاب “�لقلب �لنقي” �لذي يوثق جو�نب 
ر��سد  بن  �ل�سيخ حمد�ن  ب��اإذن �هلل،  له  �ملغفور  من م�سرة 
مكنون  م��ن  خفية  مالمح  وي��ق��دم   ، �هلل  رحمه  مكتوم،  �آل 
�سخ�سيته و�سماته من و�قع ح�سوره وب�سماته يف �مل�سهدين 
�لالحمدود  بعطائه  ُعرف  �لذي  وهو  و�الإن�ساين،  �لوطني 

و�ل�سخي يف جماالت عدة حملياً ودولياً.
وي�����س��ل��ط �ل��ك��ت��اب �ل�����س��وء ع��ل��ى ���س��رة وم�����س��رة �لفقيد، 
و�القت�سادية  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �حل���ي���اة  يف  �جل��ل��ي��ة  وب�����س��م��ات��ه 
من  ج��و�ن��ب  ع��ن  يتحدث  كما  و�لريا�سية،  و�الجتماعية 

تقلد  حيث  �ل��وط��ن،  بناة  �أح��د  باعتباره  �لفقيد،  �إجن���از�ت 
رف��ي��ع��ة يف  وم��ن��ا���س��ب  م�����س��وؤول��ي��ات  �ملهنية  خ���الل م�سرته 
و�لريا�سة،  و�الإع���الم  و�ل�سحة  و�لبلدية  �ملالية  جم��االت 
باالإ�سافة �إىل دعمه �ل�سخ�سي الأهم قطاعني وهما �لتعليم 

و�ل�سحة.
ويتحدث �لكتاب عن تر�سيخ ��سم فقيد �الإن�سانية يف �سجل 
باالإ�سافة  �ل��ع��ط��رة،  ل��ذك��ر�ه  وتخليد�ً  تكرمياً  �ملح�سنني، 
�ل�سيا�سية يف نعي �لفقيد  �إىل كلمات قادة �لوطن ورم��وزه 
وماآثره، كما ي�سرد �لكتاب مو�قف وذكريات كبار �مل�سوؤولني 

ورفقاء �لدرب و�مل�سرة مع �لفقيد.
�مل�����س��وؤول��ني يف �لهيئات  �ل��ك��ت��اب ع���دد م���ن  ك��م��ا حت���دث يف 
�لتي  �لفقيد  �إ�سهامات  عن  و�لدولية  �الإقليمية  و�ملنظمات 

�سيخلدها �لتاريخ، و�ستبقى حية يف �سمر �الإن�سانية.

رئي�ص جمل�ص  نائب  �ملهري  �لدكتور جمال حممد  وق��ال 
�آل مكتوم  ر��سد  ملوؤ�س�سة حمد�ن بن  �لعام  �الأم��ني  �الأمناء، 
�لنقي” �لذي  “�لقلب  �إن كتاب  �ملتميز..  �لتعليمي  ل��الأد�ء 
�أم����ام ط���ود من  �أ���س��درت��ه �مل��وؤ���س�����س��ة ه��و م��ب��ادرة متو��سعة 
�الإن�سانية  لفقيد  و�الإح�����س��ان  و�الإت���ق���ان  و�جل����ود  �ل��ع��ط��اء 
�ملغفور له، �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم، �لذي ُعرف 
وقد  و�لعلن،  �خلفاء  يف  و�لعمل  �لقول  يف  و�إح�سانه  بنبله 
�ل�سوء على جو�نب من �سخ�سيته، رحمه  ت�سليط  حاولنا 

�هلل، وب�سماته �لوطنية، و�إجناز�ته �الإن�سانية �مل�سيئة.
ت�سطع  �الإن�سانية  على  م�سرقة  نو�فذ  للتاريخ  �إن  و�أ�ساف 
و�الأمم  �الإن�سانية  خدمة  يف  الأ�سحابها  �جلليلة  باالأعمال 
و�الأوط����ان، وك��ان �ملغفور ل��ه، �ل�سيخ ح��م��د�ن ب��ن ر����س��د �آل 
�ت�سمت  �ل��ت��ي  �لعظيمة  �ل�سخ�سيات  تلك  �إح���دى  مكتوم 

و�لتفاعل  �لثاقبة  و�لنظرة  �مل�سوؤولية  وروح  �الإمي��ان  بعمق 
و�ل�سماحة  و�حلكمة  �خل��ر  حب  فيها  وجت�سد  �الإيجابي، 
و�سغف �ملعرفة و�حل�سور �ملوؤثر يف �ملو�قف و�الأزمات، تلك 
حياته،  طيلة  به  �لت�سقت  �لتي  �لعليا  �الإن�سانية  �ل�سفات 
ومل�سها كل �سخ�ص تعامل معه � رحمة �هلل عليه � كان ودود�ً 
يف حديثه ود�ئم �لت�سوق ل�سماع �مل�ستجد�ت، وخ�سو�ساً يف 
�ملو�سوعات �ملت�سلة بالتطور�ت، ال�سيما ما يتعلق باملجاالت 
�لتي تنفع �لنا�ص وتت�سل بخدماتهم �الأ�سا�سية مثل �ملعي�سة 

و�ل�سحة و�لتعليم و�لثقافة و�لريا�سة.
�إىل  “ مل يلتفت، رحمه �هلل، يوماً  �ملهري  �لدكتور  وق��ال 
حتقيق  �الأول  همه  ك��ان  جن�ص،  �أو  ديني  �أو  عرقي  �ن��ت��م��اٍء 
يف  �سيما  ال  كانت  �أينما  �مل�سكالت  حل��ل  فعله  ي�ستطيع  م��ا 
�ملجتمعات �لنامية و�لفقرة، حيث مل تقف م�ساعد�ته عند 

�ل�سحية  و�ملر�كز  �ملد�ر�ص  وبناء  �الأيتام  رعاية  دور  ت�سييد 
و�لثقافية و�ملهنية، بل تكفل بت�سغيلها �أي�ساً خلدمة مئات 

�الآالف من �لب�سر«.
و�أ�سار �إىل �أن �لكتابة عن �الأيادي �لبي�ساء لفقيد �الإن�سانية 
كتٌب  تفيها  ل��ن  �الإن�سانية  و�إ�سهاماته  �خل��ري��ة  و�أع��م��ال��ه 
م�سوؤولياته  رغ��م  �إذ  للخر،  ت��و�ق��اً  ك��ان  فقد  وجم��ل��د�ت، 
�لكبرة يف �لعمل �حلكومي و�لتز�ماته �ملتعددة �إال �أنه كان 
تاأ�سي�ص  �ملبادر�ت، فمنذ  و�إط��الق  �الإح�سان  ي�سع حيويًة يف 
�لدولة دخل � رحمه �هلل � �لت�سكيل �حلكومي لي�ساهم يف بناء 
�لدولة يف �أ�سعب مر�حلها، و��ستمر يف خدمة وطنه لفرتة 
عاماً تخللتها حتديات كبرة، وكانت ب�سماته م�سيئة   50
يف عملية �لتنمية �مل�ستد�مة، و�ساهمت يف �ملر�تب �ملرموقة 

�لتي و�سلت �إليها �لدولة يف �لتناف�سية �لدولية.

•• اأبوظبي -وام: 

جلنة  مقابالت  جلولة  �لر�بعة  �لت�سجيلية  �حللقة  �ل��ي��وم،  م�ساء  تبث 
حتكيم برنامج “�ساعر �ملليون” مبو�سمه �لعا�سر، �لذي تنظمه وتنتجه 
جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية يف �أبوظبي، و�لتي 
 ، “م�سقط”  ُع��م��ان  �سلطنة  عا�سمة  يف  �ل�سعر�ء  مقابالت  ت�ستعر�ص 
�الإم��ار�ت عرب  بتوقيت  و�لن�سف م�ساًء  �لتا�سعة  �ل�ساعة  وذل��ك يف متام 

قناتي بينونة و�الإمار�ت.
و�أكدت جلنة حتكيم �لربنامج، خالل جولة مقابالت م�سقط، �أن جولة 
�سلطنة ُعمان جاءت بعد ��ستقبال �لربنامج لعدد كبر من �مل�ساركات، و�أن 
م�ستوى �سعر �سعر�ء ُعمان يف �ملو��سم �ملا�سية تطور مو�سما بعد مو�سم، 
و�سكلو� على مر �ملو��سم �لت�سعة �ملا�سية من �ساعر �ملليون ح�سور� قويا 
ومميز�، وقد �سدر �لربنامج �أ�سماء جميلة وجنوم �إىل �سماء �ل�سعر من 

�سلطنة عمان، وما ز�لو� متو�جدين يف �ل�ساحة �ل�سعرية.
وي�سهد �ملو�سم �لعا�سر الأول مرة منذ �نطالقة �لربنامج تنظيم جولة 
قبل  من  �لالفت  لالإقبال  نظًر�  ُع��م��ان،  �سلطنة  يف  لل�سعر�ء  مقابالت 
�ل�سعر�ء �لُعمانيني، �الأمر �لذي دعا �للجنة �إىل �أن جتعل �سلطنة ُعمان 

�سمن قائمة جوالت مقابالت �ل�سعر�ء.

موؤ�س�سة العوي�س 
تكرم كامل 
يو�سف ح�سني

•• دبي- وام:

ك���رم���ت م��وؤ���س�����س��ة ���س��ل��ط��ان ب���ن علي 
�لكاتب  �أم���������ص  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل���ع���وي�������ص 
ح�سني،  ي���و����س���ف  ك����ام����ل  و�مل�����رتج�����م 
بعدما  م�����س��ر  �إىل  ع���ودت���ه  مب��ن��ا���س��ب��ة 
40 عاماً يف خدمة  �أك��رث من  �أم�سى 
ح�سور  وو�سط  �الإم���ار�ت.  يف  �لثقافة 
يو�سف ح�سني  كامل  �سرد  ثقايف كبر 
منت�سف  منذ  �ل��رتج��م��ة  م��ع  حكايته 
ندوة  ع��رب  يومنا  وحتى  �ل�سبعينيات 
�ل�ساعر  �أد�ره����ا  ذ�ت���ه  �ل��ع��ن��و�ن  حملت 
و�الإعالمي ح�سني دروي�ص �لذي َعَرَف 
باملرتجم و�لكاتب �ملخ�سرم باأنه �أحد 
�أغنو�  �لذين  �لعرب  �ملرتجمني  �أب��رز 
�مل��ك��ت��ب��ة مب���ا ي���ف���وق �مل���ائ���ة ك���ت���اب بني 
مرتجم وموؤَلف وُمَر�جع. وقال كامل 
يو�سف �أن عالقته بالرتجمة متجذرة 

م��ن��ذ �أول م��ق��ال ت��رج��م��ه و���س��واًل �إىل 
�أخر كتاب حتى قدم للمكتبة �لعربية 
تاأليف  ب���ني  ك���ت���اب   100 م���ن  �أك�����رث 
وترجمة ومر�جعة وغرها مما جعل 

و�إليه  متنقلة،  ثقافية  مو�سوعة  منه 
يرجع �لف�سل بالتعريف بقامات �أدبية 
م��ن �ل�����س��رق و�ل��غ��رب وخ��ا���س��ة �الآد�ب 
�إىل �للغة  �ل��ت��ي مل ت��رتج��م م��ن ق��ب��ل 

�لعربية. وتنّوعت �لكتب �لتي و�سعها 
�لفل�سفة و�لفكر  كامل يو�سف ما بني 
ترجمه  م��ا  فيها  �ل��ب��ارز  ك��ان  و�الأدب، 
يعود  ول���ه  �ل���ي���اب���اين،  �الأدب  ح��ق��ل  يف 

�لعربي  �ل���ق���ارئ  ت��ع��ري��ف  يف  �ل��ف�����س��ل 
يوكيو  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �ل����رو�ي����ة  ب��ع��م��الق 
ترجمات  يف  �لف�سل  له  كما  مي�سيما، 
وت��وين موري�سون  �أو���س��رت  لبول  �أب���رز 

تقدميه  عن  ف�ساًل  كانيتي،  و�إليا�ص 
كتاب  عرب  �ل��ق��ذرة  �لو�قعية  مل�سطلح 
ريت�سارد  وح�سية” لالأمركي  “حياة 
�أ�سبحت  �ل��ت��ي  �لكثر  وغ��ره��ا  ف���ورد 

م�سروعاً ثقافياً فكرياً وتنويرياً يف �آن 
�لدكتور حممد عبد�هلل  و�ح��د. وقدم 
�ملطوع ير�فقه نا�سر ح�سني �لعبودي 
�سلطان  �أمناء موؤ�س�سة  ع�سو� جمل�ص 

ب���ن ع��ل��ي �ل��ع��وي�����ص �ل��ث��ق��اف��ي��ة درع����اً 
با�سم  و�سكر�ه  يو�سف  لكامل  تذكارية 
�جلليلة  خدمته  على  �الأمناء  جمل�ص 

للثقافة �لعربية.

معهد ال�سارقة للرتاث ينظم اأ�سبوع تراث رو�سيا بالبيت الغربي

موؤ�س�سة حمدان لالأداء التعليمي املتميز ت�سدر كتاب القلب النقي

•• ال�سارقة -وام: 

انطلقت م�ساء اأم�ص الول فعاليات 
اأ�سبوع تراث رو�سيا �سمن برنامج 
اأ�سابيع الرتاث العاملي حتت �سعار 
ال�سارقة”  يف  ال��ع��امل  “تراث 
ال�سارقة  معهد  ينظمها  ال��ت��ي 
الرتاث  للرتاث يف مركز فعاليات 
الثقايف “البيت الغربي” يف قلب 

ال�سارقة.

حلقة ت�سجيلية ل�ساعر املليون ت�ستعر�س مقابالت ال�سعراء يف �سلطنة عمان
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ردود الأفعال كانت اإيجابية واأ�سعدتني جدًا

فريال يو�سف: "�ُسكر مر" اأثر يف النا�س و�سخ�سية "�سارة" مل تكن �سهلة

�أعرب �لفنان �أحمد جمدي، عن �سعادته بردود �الأفعال حول �سخ�سية 
فرح".  "�الآن�سة  م�سل�سل  �أحد�ث  �سمن  يج�سدها  �لتي  "�سادي"، 

�لر�بع  �جل��زءي��ن  يف  ك��ث��ًر�  ت��ط��ورت  "�سادي"  �سخ�سية  �أن   ، و�أك����د 
�أثرت على حياته �ليومية، الأن  �أن �ل�سخ�سية  �إىل  و�خلام�ص، م�سًر� 
�لعمل وكو�لي�سه خمتلفة خا�سة و�أن �لنجوم �مل�ساركني فيه �أ�سبحو� 
مثل �لعائلة �لو�حدة، وهو ما �نعك�ص ب�سكل كبر على �ل�سا�سة، ووجد 

�جلمهور “�أريحية وكيميا” و��سحة بني �أبطاله.
�ل�سهر  "MBC 4" مطلع  وقناة  "�ساهد" �لرقمية  وب��د�أت من�سة 
�لدر�مي  �مل�سل�سل  م��ن  �ل��ر�ب��ع  �جل���زء  حلقات  �أوىل  ع��ر���ص  �جل���اري، 
�ل�سهر "�الآن�سة فرح"، وذلك بعد �نتهاء �ملخرج تامر فرج، من مونتاج 

حلقات �مل�سل�سل بالكامل.
ُويعر�ص �جلزء �لر�بع من "�الآن�سة فرح" 

على  قناة "MBC 4"، يف �لتا�سعة 
م�ساًء بتوقيت �ل�سعودية، و�لثامنة 

م�ساًء بتوقيت م�سر.
و�ن�����ت�����ه�����ى �أب�������ط�������ال �جل������زء 
�مل�ساهد  ت�سوير  من  �لر�بع 
�مل�سل�سل نهاية  �الأخرة من 
�سبتمرب �ملا�سي، وذلك باأحد 

مر�كز �لت�سوق �لكربى، فيما 
�أطلقت من�سة "�ساهد" موؤخًر� 

�لر�بع  �لر�سمي للجزء  �الإع��الن 
عر�ص  ب��ع��د  فرح"،  "�الآن�سة  م��ن 

من�سة  ع��ل��ى  ن��اج��ح��ة  م��و����س��م   3
."vip"

 S" و�مل�سل�سل �جلديد من �إنتاج �سركة
Productions" ل�ساحبتها �سايل 

�مل�سل�سل  من  �لعربية  �لن�سخة  وهو  و�يل، 
 Jane The" الأمريكي �لكوميدي �ل�سهر�

Virgin"، و�نتهت �ل�سركة �ملنتجة من ت�سوير 

110 حلقة  باإجمايل  �الأ�سلية  �لن�سخة  �مل�سل�سل مثل  5 مو��سم من 
على مد�ر 3 �سنو�ت.  

وي�سارك يف بطولة �جلزء �لر�بع من م�سل�سل "�الآن�سة فرح" كل من؛ 
تامر  �أحمد جمدي، حممد كيالين،  يو�سف،  ر�نيا  �أبو�ليزيد،  �أ�سماء 
وجيالن  عبد�لعزيز،  هبة  �خل�ست،  مرمي  عبد�لر�سول،  عارفة  ف��رج، 
عالء، و�سيناريو وحو�ر حممود عزت وعمرو مدحت، ومن �إخر�ج و�ئل 

فرج.
على جانٍب �آخر، �أكد �أحمد جمدي، �أنه يو��سل حالًيا ت�سوير م�سل�سل 
يعترب  �لعمل  �أن  موؤكًد�  يو�سف،  �لفنان عمرو  �ل�سيطان" �أمام  "وعد 
�الأ�سخم �إنتاجًيا بني �الأعمال �ملقرر عر�سها على �ملن�سات �الإلكرتونية 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
تفا�سيله،  يف  خمتلف  �مل�سل�سل  �إن  جم��دي،  وق��ال 
غنية من  بتقدمي جتربة  �جلمهور  وعد  فيما 
خ���الل �ل��ع��م��ل �ل����ذي �أو����س���ك �أب��ط��ال��ه على 
مطلع  للعر�ص  ت�����س��وي��ره  م��ن  �الن��ت��ه��اء 

�لعام �جلديد.
"وعد  م�سل�سل  ب��ط��ول��ة  يف  وي�����س��ارك 
فتحي  م����������ن؛   ك������ل  �ل�سيطان" 
عبد�لوهاب، عائ�سة بن �أحمد، �أحمد 
ي�سري،  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��ر�ف��ع��ي، حممد 
ك���م���ال، وع�����دد م���ن �سيوف  خ���ال���د 
وهو  ك��رمي،  نيللي  �أبرزهم  �ل�سرف 
من �إخر�ج كولني تييج، �لذي ُعر�ص 
�ل�سعودي  �مل�����س��ل�����س��ل  �ل���ع���ام  ه���ذ�  ل���ه 

"ر�سا�ص".

�لتي  �ل�سحية  �الأزم���ة  بعد  �لفني،  ن�ساطها  �سماح  �لفنانة  ع���اودت 
�أوىل  �مل�ست�سفى، و�سمن  �أثرها  �ملا�سي ودخلت على  �ل�سهر  �أ�سابتها 

م�ساركاتها عر�ص م�سرحي الإحدى �ملنظمات �خلرية.
ت�سارك �لفنانة �سماح يف حملة نو�ف �خلر، �لتابعة جلمعية �ل�سالم 
�خلرية، منذ �نطالقها، كما ت�سارك يف �ملرحلة �لثانية للحملة �لتي 

تخت�ص مب�ساعدة الجئي �سورية �الأيتام و�الأر�مل.
عر�سا  "�أقدم  م�ساركتها،  هام�ص  على  ل�"�جلريدة"،  �سماح،  وقالت 
�لفن  دور  يعك�ص  ما  وه��و  �حلملة،  من  �لثانية  �ملرحلة  يف  م�سرحيا 

�أ�����س����ا�����س����ي����ا يف �لكبر يف �لعمل �خلري، و�عتباره م�ساركا 
ق�سايا وهموم �ملجتمع"، 

"حني  �أن���ه  م�سيفة 
ن���ك���ون ج������زء� من 
خرية  ج��م��ع��ي��ة 
تكون  �أن  فالبد 
�جلمعية  ه���ذه 
حتقق �إجناز�ت 
ن�����ر�ه�����ا �ل���ي���وم 
ع������ل������ى �أر������������ص 
�ل����������������و�ق����������������ع، 

وت���������������س�������رف�������ت 
ب����امل���������س����ارك����ة يف 

�حلملة".
وحول �مل�سرحية، �لتي 

قالت:  ب��اأد�ئ��ه��ا،  �ساركت 
"قدمنا عر�سا م�سرحيا 
�لالجئني  �أزم�����ة  ح����ول 

�ل�سوريني، وهذ� 
ه  عترب �

وقد  �لكويت،  و�لعطاء،  بلد �خلر  �سورية من مو�ليد  و�جبا كوين 
�أكون قدمت جزء� ب�سيطا يعرب عن �سكري للكويت �لتي ت�ساهم د�ئما 

يف �لتربعات وم�ساعدة �لكثر من �لالجئني حول �لعامل".
�ل�سهرة  دم��اغ��ي��ة  جللطة  تعر�سها  ب��ع��د  �ل�سحية،  حالتها  وح���ول 
�ملا�سي، قالت �سماح: "�أ�سبحت بحال �أف�سل، �حلمد هلل، وقد عدت 
لعملي �لفني �لذي �أحبه كثر�ً، بعد �أن �سمح يل �الأطباء بالعودة، مع 

�الطمئنان �مل�ستمر على �سحتي".
على  دخلت  بالر�أ�ص  جللطة  �ملا�سي  �ل�سهر  تعر�ست  �أنها  و�أو�سحت 
"علمت  بقولها:  عليها  علقت  �لتي  �لفرتة  وه��ي  �مل�ست�سفى،  �أث��ره��ا 
مدى �حلب و�لدعم �لذي يحمله يل �لكثرون يف قلوبهم، ورغم �أين 
�ل�سوؤ�ل عني  �أحد فقط حر�ص �ملحبون على  �أتو��سل مع  مل 
بحمد  �ساملة  �مل�ست�سفى  غ��ادرت  حتى  علي،  و�الطمئنان 

�هلل".
�أزمتها،  يف  �ساندها  لكل من  �سكرها  و�إذ عربت عن 
م��وؤك��دة �أن �ل��ف��ن جم��ال ر�ئ���ع ي��ق��رب ب��ني �لقلوب، 
بالو�سط  ل��زم��الئ��ه��ا  �متنانها  ع��ن  ���س��م��اح  �أع��رب��ت 
�ل��ف��ن��ي �ل���ذي���ن ب������ادرو� ب��ال�����س��وؤ�ل ع��ل��ي��ه��ا، ومنهم 
�لطر�روة،  ع��ب��د�هلل  ع��ب��د�ل�����س��الم،  ه��ي��ا  �ل��ف��ن��ان��ون 
وعبد�هلل  �ل��ع��ط��ار،  حبيب  ود.  �جل����ار�هلل،  وم��ن��ال 
�ملظفر، وحممد  �لعو�سي، وخالد  وم�ساري  بهمن، 
�مل�سلم،  وعبد�هلل  ويا�سه،  �لعلوي،  وحممد  �ل�سعيبي، 
عبد�هلل،  وزم��ن  �سفر،  وغ���رور  �لفيلكاوي،  وج��ن��ان 
و�الإعالمي  بوطيبان،  و�إب��ر�ه��ي��م 
علي جنم وغرهم كثر.

�سماح.. عادت لن�ساطها
 الفني بعد اأزمة �سحية

حمد جمدي: اأمتنى تقدمي
 اأكرث من جزء لـ)الآن�سة فرح(

فنانة تون�سية مل�ست قلوب امل�سريني منذ طلتها الأوىل على �سا�سة التليفزيون، حيث بداأت م�سوارها الفني من خالل 
الإعالنات، ثم اجتهت للتمثيل وقدمت اأدوارا مع كبار النجوم منهم الفنانة نادية اجلندي يف م�سل�سل "اأ�سرار"، وجمال 
�سليمان يف م�سل�سل "خامت �سليمان"، ويو�سف ال�سريف يف "لعبة اإبلي�ص"، ف�ساًل عن باقة اأخرى من الأعمال الدرامية 
اأن تتلون  اأنها ممثلة موهوبة ت�ستطيع  اأنها متلك ح�سورا وكاريزما، بل  وال�سينمائية التي تاألقت من خاللها، واأثبتت 
وتقدم اأنواعا خمتلفة من الأدوار، هي الفنانة فريال يو�سف، التي اأمتعتنا يف الأيام املا�سية باأدائها ل�سخ�سية "�سارة" 

يف حكاية "�سكر مر" التي عر�ست �سمن حلقات م�سل�سل "ورا كل باب"، 
ملعرفة كوالي�ص امل�سل�سل، و�سبب م�ساركتها فيه وتفا�سيل اأخرى كان معها هذا احلوار:

مر"؟ "�سكر  حكاية  يف  للم�ساركة  دفعتك  �لتي  �الأ�سباب  ما  �لبد�ية..  • يف 
تعتمد على فكرة  �ل��ت��ي  �الأع��م��ال  م��ن حمبي  �أن��ن��ي  �أواًل  �سبب،  م��ن  �أك���رث  ه��ن��اك   -
�حلكايات �لق�سرة �ملنف�سلة، الأين �أ�سعر �أن �لنا�ص تتابعها وت�ستفيد من �ملو�سوعات 
�ملجتمع  بفكر  ترتقي  �لتي  �الأعمال  تناولها يف هذه  يتم  �لتي  و�لق�سايا  �ملطروحة 
الأنها تعر�ص �مل�ساكل و�لق�سايا �لتي تو�جهنا من �أكرث من ز�وية وتفتح عني �مل�ساهد 
على جو�نب مل يفكر فيها من قبل، فهي تعر�ص �لعو�قب وتطرح حل لتلك �مل�ساكل، 
وعندما قر�أت حكاية "�سكر مر" �أعجبت باحلكاية ووجدت �أنها موؤثرة جد�ً و�حلمد 

هلل وفقنا.
�حلكاية؟ على  �جلمهور  �أفعال  ردود  وجدت  • وكيف 

�أكد  �إيجابية و�أ�سعدتني جد�ً، و تفاعل �جلمهور مع �حلكاية  - ردود �الأفعال كانت 
يل �أن �لعمل �أثر يف �لنا�ص وتعلقو� به وعرب عن معاناة �سريحة كبرة من مر�سى 

�ل�سكر.
مر"؟ "�سكر  خالل  من  �إي�سالها  �أردمت  �لتى  �لر�سائل  • ما 

- هناك �أكرث من ر�سالة، فنحن تناولنا ق�سية م�ساكل �أطفال مر�ص �ل�سكر ب�سكل 
�الأ�سرة  هو  لها  يتعر�ص  �لتي  �ملعاناة  وعر�سنا  �لنو�حي،  جميع  من  وبعمق  مكثف 
كل  تعطي  �أنها  يومية وجند  يكون عندها حتديات  �حلالة  ف��االأم يف هذه  باأكملها، 
�هتمامها للطفل �ملري�ص وجتد نف�سها تهمل باقي �أبنائها وزوجها و�ساهدنا عو�قب 
ذلك، فاأردنا �أن جنعل �لنا�ص تدرك �أن مر�ص �ل�سكر من �ملمكن �أن نتعاي�ص معه و�أن 
�الأم �إذ� ما تعاملت معه مثل "�سارة" يف �حلكاية و�إخفائها مر�ص �بنها عن �جلميع 
وكاأنه �سيء نخجل منه، على �لرغم من �أننا من �ملمكن �أن نغذي عند �لطفل روح 
�أ�سدقائه يف �سنه، وال يوجد جمال الأن يتنمر عليه من  �أق��وى من  و�أن��ه  �لبطولة 

حوله.
نظرك؟ وجهة  "�سارة" يف  ب�سخ�سية  �ملميز  • ما 

بالكثر من  - �سخ�سية" �سارة" لي�ست �سهلة، فهي متر 
"�سارة"  مثل  �الأم��ه��ات  م��ن  �لكثر  فهناك  �لتحديات، 
يعاين �أبنائهم من �أمر��ص مزمنة مثل �لقلب �أو �سمور 

�خلا�سة،  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  �أ���س��ح��اب  �أو  �لع�سالت 
ه���وؤالء �الأم��ه��ات ي��ك��ون عندهم حت��دي��ات �أك���رث من 

غرهم وي�سخرن حياتهن لهذ� �لطفل.
طلبها  و  "�سارة"  ت�������س���رف  م����ع  �أن������ت  ه����ل   •

�لطالق؟ 
" كان رجل مهذب و يحرتم  "�سارة  "يحيى" زوج  - �سخ�سية 
زوج���ت���ه وه����ذ� م���ا ظ��ه��ر ط����و�ل �حل��ل��ق��ات، ل��ك��ن م���ن �لناحية 
�الأخ��رى جند زوجته تهمله وال تفكر �إال يف �بنها،  لذلك هو 
له  �ل��ذي يحتاج  �الهتمام  ي�سمعه ويعطيه  ملن  كان يف حاجة 
�أنه �أخطاأ، وكال �لطرفني يتحمالن  وهذ� بالتاأكيد ال ينفي 

�مل�سئولية. 
مر"؟ "�سكر  حكاية  بعد  �جلديد  • ما 

�ل�سيناريوهات،  بع�ص  ق��ر�ءة  مرحلة  يف  حالياً  �أن��ا   -
رم�سان  يف  حلقة   30 مل�سل�سل  م�����س��روع  فهناك 

�ملقبل، لكن مل �أتخذ قر�ر فيه ب�سكل ر�سمي، 
من  �لكثر  رف�ست  �لغياب  ف��رتة  فبعد 

�الأعمال وكان ب�سبب م�ساكل �سحية 
�لتي كنت حزينة  ومن �الأعمال 

"�لقاهرة  �أرف�������س���ه���ا  و�أن������ا 
�أعود  �أن  و�أمتنى  كابول"، 
�سليمان"  "خامت  الأي�����ام 
وهي  �إبلي�ص"  "لعبة  و 
�أع����م����ال ت��ب��ق��ى يف ذ�ك����رة 

�جلمهور.
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لي�ص ارتفاع �سغط الدم

الك�سف عن عامل خطر اأكرب 
من التدخني للنوبة القلبية!

حتدث نوبة �لقلب نتيجة �الن�سد�د �ملفاجئ �أو �لتدريجي لتدفق �لدم �إىل 
�لقلب، و�لذي يظهر من خالل نوبة من �الأعر��ص، مثل �أمل يف �ل�سدر.

�لقلبية:  للنوبات  و����س��ع  نطاق  على  �ملعروفة  �الأ���س��ب��اب  م��ن  �ث��ن��ان  وه��ن��اك 
عامل  �إن  �لقول  ميكن  ولكن  �ل��دم،  �سغط  و�رت��ف��اع  �لكولي�سرتول  �رت��ف��اع 
خطر �آخر �أقل �سهرة قد يكون �أكرث �سرر�، ونادر� ما يجري �حلديث عنه، 
وهو �ل�سخر �ملفرط، �لذي يعيق مرور �لهو�ء وي�سبب �نقطاع �لنف�ص �أثناء 

�لنوم.
و�أو�سحت �سل�سلة من �لدر��سات �لتي تدر�ص �آثار �لنوم على �لقلب، خماطر 

�نقطاع �لتنف�ص �أثناء �لنوم.
 ،Laryngoscope جملة  يف  ُن�سرت  �لتي  �لدر��سات  �إح��دى  و�أظهرت 
وهذ�  �سميكة.  �سريانية  ج��در�ن  بها  �ل�سخر  عند  �ل�سباتية  �ل�سر�يني  �أن 
�النتفاخ يف �جلدر�ن ي�سر �إىل �سرر ناجت عن �ل�سدمة و�اللتهاب �لناجم 

عن �هتز�ز�ت �ل�سخر.
تلف  �أن  �إىل  ي�سر  م��ا  عك�سيا،  �سببيا  ت��اأث��ر�  �أخ���رى  در����س��ات  و�ق��رتح��ت 

�ل�سر�يني كان يف �لو�قع �سبب توقف �لتنف�ص �أثناء �لنوم.
كمية  من  يقلل  حيث  �أوال،  ياأتي  �ل�سرياين  �ل�سرر  �أن  �لباحثون  و�ق��رتح 

�الأك�سجني يف �لدم و�لذي بدوره ي�سبب م�ساكل يف �لتنف�ص.
و�أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل �أن �ل�سخر عامل خطر �أكرب لالإ�سابة بال�سكتة 
�لدماغية و�لنوبات �لقلبية مقارنة بالتدخني �أو زيادة �لوزن �أو �رتفاع ن�سبة 

�لكولي�سرتول يف �لدم.
�آث��ار �ل�سخر على  �لتي تدر�ص   �الأب��ح��اث  ووج��دت جمموعة خمتلفة من 
�لقلب بني  �أن هناك خطر� م�ساعفا لالإ�سابة با�سطر�ب �سربات  �لقلب، 
بق�سور  �الإ�سابة  وخطر  �لنوم،  �أثناء  �لتنف�ص  بانقطاع  �مل�سابني  �الأف���ر�د 

�لقلب بن�سبة 140%.
وهناك عدد كبر من �لفر�سيات �لتي تك�سف عن �لتاأثر �ل�سببي النقطاع 

�لتنف�ص �أثناء �لنوم على هذه �حلاالت.
�سيوعا  �الأك��رث  �ل�سكل  وه��و  �لنومي،  �الن�سد�دي  �لنف�ص  �نقطاع  ويحدث 

للحالة، ب�سبب �نهيار �أو �ن�سد�د جمرى �لهو�ء �لعلوي �أثناء �لنوم.
و�إذ� تركت دون عالج، ميكن �أن توؤدي �إىل عدد من �مل�ساكل �ل�سحية مبا يف 
�لقلب  �سربات  �نتظام  وع��دم  �لدماغية  و�ل�سكتة  �ل��دم  �سغط  �رتفاع  ذلك 

و�ل�سكري و�ل�سمنة.
ويعتقد بع�ص �لباحثني �أن �مل�سابني يكونون م�ستيقظني با�ستمر�ر وبالتايل 
ي�سعرون باالإرهاق �أثناء �لنهار، حيث يقرتح �لبع�ص �أن هذ� قد يكون عامال 

م�ساهما.
%83 من  �إىل   47 ل��دى  �أن ه��ذه �حلالة موجودة  �ملثر لالهتمام  وم��ن 
من  و35%  �ل��دم��وي��ة،  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  ب��اأم��ر����ص  �مل�سابني  �الأ�سخا�ص 

�الأ�سخا�ص �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم.

� من هي اأول ملكة فرعونية يف ع�سر الدولة احلديثة 
قامت باإر�سال بعثات جتارية لبالد بونت؟

�مللكة حت�سب�سوت.
دولتي  بني  تقع  التي  الأوروبية  الدولة  ا�سم  هو  ما   �

فرن�سا واأ�سبانيا؟
دولة �أندور�.

�سمكة  منها  يتكون  ال��ت��ي  العظمات  ع��دد  ه��و  ك��م   �
القر�ص؟

ال يوجد � �سفر.
� ما معنى كلمة واحة ؟ 

هذه �لكلمة فرعونية �الأ�سل وقد �سمى بها �لفر�عنه كل مكان يقع عند 
عني ماء يف �ل�سحر�ء 

�أخرى. فاكهة  �أي  من  �أكرث  حر�رية  �سعر�ت  على  حتتوي  �الأفوكادو  �أن  تعلم  • هل 
عام. كل  دوغ  هوت  نقانق  قطعة  مليار   18 ياأكلون  �الأمريكيني  �أن  تعلم  • هل 

�لزنبق. عائلة  �إىل  ينتمي  �لب�سل  �أن  تعلم  • هل 
�آ�سيا. قارة  من  تاأتي  �لعامل  يف  �لورود  من   80% •

�لعامل. يف  حميط  �أكرب  هو  �لهادي  • �ملحيط 
متو�سط. بحجم  د�خله  يف  �للوؤلوؤ  ليت�سكل  �سنو�ت   5 �ملحار  • ي�ستغرق 

ري�سها. من  �أقل  تزن  �حلمامة  عظام  �أن  تعلم  • هل 
رقبته. بتمديد  �إال  ي�سيح  �أن  ميكنه  ال  �لديك  �أن  تعلم  • هل 

كيلومرت.  24 بعد  عن  �ملاء  حتت  �الأ�سو�ت  �سماع  ميكنها  �لدالفني  �أن  تعلم  • هل 
تتحدث. عندما  ع�سلة   72 حترك  �أنك  تعلم  • هل 

�ملوناليز�. لوحة  لر�سم  �سنو�ت   10 ��ستغرق  د�فين�سي  ليوناردو  �أن  تعلم  • هل 
�الأ�سنان. ت�سّو�ص  هو  �إنت�سار�  �الأكرث  �ملر�ص  �أن  تعلم  • هل 

املحتال
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امل�سم�ص 
م�����ن ������س����ه����ر ف����و�ك����ه 
�ل���������س����ي����ف، ف���امل���ائ���ة 
�مل�سم�ص  م����ن  غ������ر�م 
�مالح  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
م�����ع�����دن�����ي�����ة  ك����ث����رة 
وخ�سو�سا �لفو�سفور 
و�حلديد و�لكال�سيوم 
و�ل������ب������وت������ا�������س������ي������وم 
  A وف��������ي��������ت��������ام��������ني
 B وف���������ي���������ت���������ام���������ني
وفيتامني C، ويوجد 
 13 �مل���������س����م���������ص  يف 
غر�ما من �ل�سكر و1 
غ���ر�م  ب��روت��ني و30 

مليغر�م دهون و20 غر�م كال�سيوم و20 مليغر�م حديد و�لياف. 
فو�ئده: 

- يفيد يف تعديل �حلمو�سة �ل�سارة �لباقية يف �جل�سم من بع�ص �الغذية. 
- من �قوى �لعو�مل �لنباتية يف تقوية �لعظام و�الن�سجة الأنه يزيد من 

ن�ساطها ومنوها. 
- يزيد من قوة �جل�سم �لدفاعية لالأمر��ص. 

�ل��ك��ب��د و�الع�����س��اب ويقوي  �ل���دم وين�سط وظ��ائ��ف  ف��ق��ر  - مفيد يف ح��ال��ة 
�ل�سعر. 

حدث يف �حدى �ملدن �لقدمية �ن �حد �لرجال �لفقر�ء ويدعي هوز�ن جل�ص ذ�ت يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل �إىل 
متى �سيظل على هذ� �لفقر، ملاذ� ال يعي�ص مثل من حوله �سعيد� غنيا ي�ستطيع �ن يجد كل ما يتمناه .. ف�سمع 
من يرد عليه ويقول له : عليك �ن ت�سلك طريق �حليلة لتغتني وتعي�ص �سعيد�، فنظر حوله فوجد �سيطانه وقد 
ظهر له يف مر�آته وهو يبت�سم �بت�سامة خبيثة فقال لل�سيطان: وما هي تلك �حليلة �لتي �عي�ص بها غنيا، �بت�سم 

�ل�سيطان وتركه و�ن�سرف وطو�ل �لليل و�لرجل من�سغل يفكر حتى جاءت �لفكرة .
يف �ليوم �لثاين تظاهر باملر�ص فاخذ جر�نه و��سدقاءه ياأتون لالطمئنان عليه ومنحه بع�ص �لطعام وهنا بد�أ 
تنفيذ خطته، فاختار �حدهم وكان معروفا بني �لنا�ص بالرثثرة و�نه ال يكتم �سر� وقال له: يا �سديقي �لعزيز 
�ساأموت هنا دون �ن �عي�ص ولو ليومني.. رغم �ين ��ستطيع لو �ملك �سحتي �ن �عي�ص ملكا.. فاأ�ستغرب �لرجل 
وقال: كيف، فقال له هوز�ن �نه �سري، �سري �خلا�ص �لذي ال �بوح به �ال ملن يدفع �لكثر وغم�ص عيناه وتظاهر 

بالنوم و�ملر�ص �ل�سديد.
ذهب �لرجل �يل �حد �الثرياء وقال له لقد عرفت �ن لدي هوز�ن �سر كبر من يعرفه ي�سبح �غني �الغنياء لكن 
يجب �ن يدفع له �لكثر ليعرفه. فقال �لغني: ح�سنا �سرنى.. وذهب �لغني �يل هوز�ن وتناق�سا ثم قرر �ن يدفع 
لهوز�ن ع�سرة �الف قطعة ذهبية ويرتك له �ل�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي �غلق عليه بقطعة كبرة من 
�حلجر ي�سم كنوز �مللك �ل�سابق لتك �ملدينة وهو يقدر مبئات �الوز�ن من �لذهب و�جلو�هر من يذهب للبحث 

عنه يذهب يف ليلة قمرية .
�حذ هوز�ن �لنقود وطلب من �لغني �ن ال يبوح بال�سر ويف خالل ��سبوع كان هناك ع�سرة من �الغنياء كل منهم 
دفع لهوز�ن ع�سرة �الف قطعة ذهبية ويعي�ص يف �نتظار �ول ليلة قمرية وهي تاأتي بعد ��سبوع.. وقبل �ن مير 
ذلك �ختفى هوز�ن وذهب �ىل مدينة ال يعرفه فيها �حد ليعي�ص عي�سة �مللوك ويفتتح جتارة كبرة وياتي منها 
بارباح ال ح�سر لها لكنه كان يعي�ص مهدد بانك�ساف �مره فكثر� ما �سمع من �مه �ن �لدنيا �سغرة فهل ياتي 
يوما يعرف �لنا�ص فيه حقيقة هذ� �ملحتال وهل وجد �لع�سرة �الغنياء كنزهم �ملدفون حتت �سفح �جلبل يف ليلة 

قمرية.

نيكول كيدمان خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز InStyle ال�سنوي يف لو�ص اأجنلو�ص. رويرتز

قال �لطبيب �لرو�سي �ملعروف �أندريه تيجلنيكوف، �إنه 
�أقل  �جلو  ح��ر�رة  تكون  عندما  �لقبعة  بارتد�ء  ين�سح 
0 درجة مئوية، وكذلك خالل �لطق�ص �لعا�سف  من 

و�ملاطر.
و�سدد �لطبيب على �سرورة �رتد�ء �لقفاز�ت، �إذ� كانت 
�للفحة  �رت���د�ء  �لبيت. ويجب  خ��ارج  ت���ربد�ن  �ل��ي��د�ن 

و�لو�ساح عند �خلروج من �ملنزل.
ب�سكل  ب��ال��ربد  �الإن�����س��ان  "ي�سعر  �ل��ط��ب��ي��ب:  و�أ����س���اف 
�أ�سرع بدون غطاء للر�أ�ص، الأن �الأج��ز�ء �ملك�سوفة من 
يوؤدي  �أن  �أ�سرع. وميكن  ب�سكل  �حل��ر�رة  تفقد  �جل�سم 
�نخفا�ص حر�رة �لر�أ�ص �إىل �لعديد من �لعو�قب غر 

�حلميدة لل�سحة. عند �لربد، ت�سيق �الأوعية �لدموية 
يف �لر�أ�ص ويحدث خلل يف تدفق �لدم، مما يوؤدي �إىل 
للغاية  �سلبي  ت��اأث��ر  ول��ذل��ك  دم��وي��ة  جلطات  تكوين 
للمرء  ميكن  ل��ذل��ك،  ونتيجة  �لع�سبي.  �جل��ه��از  على 
و�لع�سب  �لوجه  يف  م��وؤمل  ع�سبي  بالتهاب  ي�ساب  �أن 

�لثالثي و�لتهاب �الأذن و�أمر��ص �أخرى".
�لقدمني  ع���رب  �ل�����ربد يف �جل�����س��م  ت��غ��ل��غ��ل  ول��ت��ج��ن��ب 
و�ل�����س��اق��ني وم��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ج��ز، ي��ج��ب �رت�����د�ء مالب�ص 
من  �ملناطق  ه��ذه  �أن  نتذكر  �أن  يجب  طويلة.  د�خلية 
�نخفا�ص  ي���وؤدي  �أن  ومي��ك��ن  ل��ل��ربد،  معر�سة  �جل�سم 

درجة حر�رة �جل�سم فيها �إىل �أمر��ص جدية.

كيف ميكن جتنب املر�س خالل فرتة الربد؟


